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Słowo od wydawcy
Foto: Agnieszka Orsa

w

reszcie po wakacjach.
Wiem, brzmi to jak herezja. Trudno. Mój pogląd na wypoczywanie różni się od standardowego. Nie lubię tego lipcowo-sierpniowego napięcia i rozmamłania. Niby pracujemy (jeśli akurat
nie jesteśmy na urlopie), ale tak jakoś ospale, z niechęcią. Instytucje
i firmy niby działają, ale na pół gwizdka: nie ma komu podejmować
decyzji, najlepiej gdyby sprawy dało się przełożyć na „po wakacjach”.

Skandynawowie rozwiązali to u siebie w sposób godny upowszechnienia. Wyznaczają parę tygodni jako okres wakacyjny i nikt
niczego nie udaje, ani się nie frustruje: po prostu wszyscy mają przerwę w robocie (oczywiście poza niezbędnymi służbami). I jakoś się im
świat nie kończy. U nas namiastką tego są „przerwy konserwacyjne”,
kiedy zakłady stają na jakiś czas i nikt poza mechanikami – konserwatorami do pracy nie przychodzi.
Drażni mnie również presja wyjazdowa.
Co rusz widzę rozczarowanie w oczach osób pytających o cel
moich wakacyjnych wyjazdów. Nie dowierzają, gdy mówię im, że nigdzie nie byłem albo że pojeździłem tylko trochę po Polsce. Żadne
dalekie kraje i żadne gorące wyspy. Polska. Skoro wypoczynek polega na przejściowej zmianie trybu życia, to w moim przypadku równie
dobrze jak wyjazd dokądś tam, taką zmianą jest po prostu pobyć
w domu – w ciszy, bez spotkań, telefonów. Dolce far niente po prostu.
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Mamy z żoną (to już 28 lat wspólnego życia, a z każdym rokiem
wydaje mi się, że stajemy się do siebie bardziej podobni) wypróbowany sposób na relaks: krótki wypad samochodem w niepoznany
jeszcze rejon kraju. Nie region, a rejon, bo regiony mamy „zaliczone”
wszystkie, a pozostaje nam bardziej szczegółowe ich poznawanie.
Bez precyzyjnego planu, rezerwacji noclegu – zawsze jakieś miejsce
do spania się znajdzie i wcale nie droższe niż „zaklepane”, bo infrastruktura noclegowo – gastronomiczna w ostatnich latach w Polsce
mocno się rozwinęła.

Skład gazety:
Maciej KREDA Jurkiewicz
www.PROduktART.pl

Zapewniam tych, którzy takiej turystyki dotychczas nie popróbowali, że przynosi ona mnóstwo frajdy. Jeśli jeszcze zjedzie się z głównej drogi i podąży lokalnymi szlakami, można spotkać naprawdę
niezwykłe miejsca, ludzi, poznać mało znane historie. Mógłbym
dziesiątkami przytaczać przykłady. Ale wspomnę o paru: spotkanie
ze spuścizną mennonitów, ale nie na Żuławach, tylko nad środkową
Wisłą; prawdziwy zamek Frankenstein, na który wychodziły okna
naszej sypialni; cudowna rozmowa z panią będącą ostatnią żyjącą
osobą z rodu łódzkich Żydów w pięknie odrestaurowanej przez nią
za przywiezione z zagranicy pieniądze drewnianej willi w Kolumnie
– przedwojennym kurorcie (kto o nim słyszał?). I tak dalej, i tak dalej.

Reklama i marketing:
Wiesława Barzycka
barzycka@prestizkoszalin.pl
tel.: + 48 609 859 822

Ale nie trzeba naprawdę jechać kilkaset kilometrów po takie wrażenia. Wystarczy wycieczka po okolicy Koszalina, żeby doświadczyć
tego samego.

Wydawca:
Zarządzanie i Szkolenia
Andrzej Mielcarek,
ul. Gajowa 14, Koszalin

Powie ktoś, że w tym roku warto było uciec od naszego ponurego
lata w strony, gdzie czekało pewne słońce i przyjemnie ciepła woda
w morzu. Może i tak. Ale ja będę uparty: nawet w deszczu Polska jest
piękna, tajemnicza, niepoznana. Naprawdę można się nią nasycić intensywnie, by wrażeń wystarczyło do następnego sezonu.

Wydanie w formacie PDF:
www.issuu.com/prestizkoszalinski
Redaktor naczelny: Andrzej Mielcarek
andrzej.mielcarek@gmail.com
tel.: +48 664 774 776
Redaktor wydania: Anna Makochonik

Druk: KaDruk Sp z o.o., Szczecin
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NOWY ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY

BIURO SPRZEDAŻY
Koszalin ul. Wąwozowa 15
tel. kom. 603 864 499, 601 639 055
tel. 94 343 45 67

www.osiedlecypryjskie.eu
www.facebook.com/pbkuncer
www.kuncer.pl
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel. 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl

SEMINARIUM

„Renowacja starych samochodów – pomysł na biznes”
30 września – 1 października 2017 r. godz. 13.00 – 15.00
TARGI MOTORYZACJI
Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie, ul. Śniadeckich 4

Sobota 30 września

13.00 – 13.45
Auto klasyczne – pasja i biznes dla każdego.
Gdzie kupić i czym się kierować przy wyborze auta?
• Leszek Zdybicki – Klasyczny Koszalin
14.00 – 15.00
Renowacja starych samochodów.
Czy można wykonać we własnym zakresie czy wymaga specjalistycznego warsztatu?
Często popełniane błędy przy renowacji.
• Maciej Szulz PHUP Auto – Lakier

Niedziela 1 października

13.00 – 13.45
Renowacja w praktyce: dobór ochrony antykorozyjnej, lakiery, preparaty specjalistyczny i wiele innych.
• Maciej Szulz PHUP Auto – Lakier
14.00 – 15.00
Inwestycja alternatywna – inwestycja w samochody klasyczne.
Jakiego klasyka wybrać żeby nie popełnić błędu?
Czy to dobra lokata kapitału? Wartość dodana. Wartość emocjonalna.
• Leszek Zdybicki – Klasyczny Koszalin
Dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina
Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin
tel./fax 94 34 77 127, info@cb.koszalin.pl, www.biznes.koszalin.pl

Wydarzenia

Po wakacjach wracają koncerty
w Polskim Radiu Koszalin
- Nasze radio zawsze organizowało koncerty muzyczne, nawet jeszcze w starej siedzibie, ale od 2011 robimy to bardzo systematycznie,
czyniąc z cykli koncertowych nasz znak rozpoznawczy i element wizerunku – mówi Adrian Adamowicz, zastępca dyrektora
programowego Polskiego Radia Koszalin odpowiedzialny za muzykę i oprawę. – Zapraszam wszystkich na siódmy sezon, który
rozpocznie się 28 września występem Natalii Sikory.

k

iedy w 2011 roku startował cykl Unplugged
Radia Koszalin, chodziło głównie o promowanie lokalnych wykonawców. Obecnie jest tych
cykli kilka: Rockowa, Muzyczna, Etniczna Scena
PRK, Scena Debiutów, Koncerty w Samo Południe Nocy. Występują w ich ramach muzycy zarówno lokalni, jak
i uznane gwiazdy. Reprezentują rozmaite style i gatunki muzyczne.
Radio dysponuje świetnym studiem nagraniowym, w którym
może się pomieścić jednocześnie 120 słuchaczy. Co ważne, udział
w koncertach jest dla publiczności darmowy – wystarczy słuchać
stacji i w odpowiednim momencie zarezerwować telefonicznie
wejściówkę.
Adrian Adamowicz mówi: - Stawiamy na różnorodność i regionalność, bo jesteśmy rozgłośnią regionalną i misyjną. W naszym
studiu mieści się co prawda 120 osób, ale dzięki kręconym filmom,
retransmisjom i Internetowi są to wydarzenia śledzone przez dużo
większe grono osób. Od dwóch sezonów – o ile zgodzi się na to artysta – staramy się koncerty na bieżąco transmitować, przynajmniej
w części. Tych 40 minut daje przedsmak, a późniejsza retransmisja
na naszej antenie prezentuje całość poszczególnych występów.
Nowy sezon rozpocznie 28 września br. występ Natalii Sikory
z grupą towarzyszących jej muzyków. – Zaczynamy od Natalii Sikory, która już dwukrotnie u nas wystąpiła. Wtedy jednak śpiewała
ballady. Tym razem wystąpi z czymś z zupełnie innej bajki muzycznej. Zawsze jako wokalistka, interpretatorka piosenek Czesława
Niemena, była drapieżna, ale muzycznie stonowana. Teraz w pro-

gramie „Voo Doo Dog” mamy do czynienia z bardzo rockowym
klimatem, w którym jej głos jeszcze bardziej przypomina wokal
Janis Joplin.
Kolejny koncert, październikowy, to ukłon w stronę tradycji.
Zagra legendarny Józef Skrzek, który bardzo rzadko występuje
w kameralnych salach. Dla Polskiego Radia Koszalin zrobił wyjątek. – Przyjedzie z własnym sprzętem, ale dał się namówić również
do zagrania na naszym znakomitym fortepianie marki Petrof. Tak
więc koncert będzie po części rockowy, elektryczny, a po części
akustyczny – podkreśla dyrektor muzyczny PRK.
Na 31 października zapowiedziany jest koncert zespołu Czerwie, łączącego rozmaite inspiracje muzyczne, w tym folkowe.
Zespół tworzy również muzykę ilustracyjną do niemych filmów.
– U nas zagra muzykę do pierwszego prawdziwego, jeszcze niemego horroru z 1922 roku, czyli „Nosferatu”. Data jest nieprzypadkowa, bo to Halloween, które – czy to się nam podoba, czy nie
– weszło już do polskiej obyczajowości. Jeśli słuchacze zechcą się
dostosować strojami i nastrojami do daty i prezentowanego filmu,
będzie jeszcze ciekawiej.
Adrian Adamowicz zapowiada również już koncert grudniowy:
– Duet Lucy & Tom, który na pewien czas zakotwiczył w Koszalinie, postanowił zamknąć ten okres kariery nagraniem u nas płyty
z piosenkami Edith Piaf. Koncert będzie premierą płyty, a że to
czas bliski świąt nie zabraknie elementów bożonarodzeniowych.
Oczywiście francuskich.
Jak mówi red. Adamowicz, w planach do czerwca przyszłego
roku ma jeszcze zaproszenie kilkunastu innych wykonawców, ale
woli na razie nie zdradzać kim oni są, dopóki wszystkie terminy
i inne sprawy nie są ustalone. – Jesteśmy rozgłośnią regionalną
radia publicznego. W obszarze muzycznym widzimy swoją rolę
w promowaniu różnorodnych nurtów i artystów. Nasze koncerty
powodują, że jesteśmy istotnym punktem na mapie kulturalnej
Koszalina i regionu.
Szerzej o sezonie koncertowym i zmianach zachodzących
w Polskim Radiu Koszalin napiszemy w kolejnym wydaniu naszego magazynu.
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Charytatywny koncert w Kowalu
„Charytatywnie dla Hubertów” to kolejny koncert dobroczynny pod patronatem Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA. Warto zapamiętać:
1 października, godzina 17.

Lucy & Tom: „Zapraszamy w podróż z piosenką. Odwiedzimy Francję, Niemcy, Hiszpanię,
Amerykę i oczywiście Polskę. Piosenki z repertuaru Edith Piaf, Marleny Dietrich, Violetty
Villas i wielu innych.” Skład zespołu : Revolucy Lucy, Tommy Rooster

p

Pierwszy koncert zatytułowany „Magia Rocka”
odbył się 9 czerwca w Jazzburgercafe. Impreza
odniosła ogromny sukces, w lokalu pojawiła się
rekordowa liczba gości, a dla chorej czteroletniej
Poli udało się zebrać 17 tysięcy złotych. Warto
podkreślić, że 100 procent zgromadzonych środków – zgodnie
z zasadami FPD MAGIA – przeznaczonych jest na zaspokojenie
potrzeb dziewczynki. Zespoły zagrały za darmo, właściciel udostępnił lokal, a cała oprawa marketingowa spoczęła na barkach
wolontariuszy i sponsorów.
Tym razem impreza odbędzie się w Minibrowarze KOWAL
w niedzielę 1 października br. o godzinie 17.00. W programie
przewidziane są dwa godzinne koncerty zespołów Lucy & Tom
oraz Woodland Spirit. Wystąpi też Patryk Dżaman wokalista zespołu Jalee w towarzystwie dzieci z Mini Studia Poezji i Piosenki
oraz uczniowie szkoły Music Heaven.
W międzyczasie zobaczymy pokazy taneczne w wykonaniu
grup Top Toys oraz King Dance. Kolejną atrakcją będzie kiermasz
domowych wypieków. Nie bez powodu impreza odbędzie się

Woodland Spirit : „Będzie to pierwszy koncert, na którym pojawi się Wojtek Jaśkiewicz
- klawiszowiec, który niedawno dołączył do zespołu. Oprócz Wojtka gościnnie wystąpi z nami
Wiktor Jary z zespołu Jalee. Zagra na skrzypcach.” Skład zespołu : Ania Mural, Klaudia
Wieczorek, Michał Goldfarb, Rafał Zieliński, Sebastian Krzewiński, Wojtek Jaśkiewicz.
w niedzielę – organizatorzy mają nadzieję, że pojawią się na niej
rodzice z dziećmi, dzięki czemu klimat będzie wyjątkowy. Koszt
cegiełki uprawniającej do wstępu wynosi 20 zł, za dzieci do 12.
roku życia rodzice nie ponoszą żadnej opłaty.
Początkowo Koncert miał odbyć się na rzecz czteroletniego
Huberta z atopowym zapaleniem skóry, u którego choroba wyjątkowo mocno zaatakowała organizm i doprowadziła do wielu
powikłań. Ze względu na duże zainteresowanie koncertem i skalą imprezy, organizatorzy postanowili dołączyć drugiego podopiecznego (też Huberta), którego prośba o pomoc pojawiła się
w fundacji ostatnio. Jego sytuacja zdrowotna również jest bardzo
ciężka. Chłopiec urodził się jako wcześniak w 31. tygodniu ciąży.
Ma rozpoznane mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Z powodu niedowładów spastycznych czterokończynowych nie jest
w stanie siedzieć, poruszać się samodzielnie. Hubert nie mówi,
jest karmiony przez przezskórną endoskopową gastrostomię.
Dziecko wymaga całodobowej opieki, intensywnej rehabilitacji.
Rodzice Huberta często przeżywają bardzo dramatyczne chwile,
ponieważ chłopiec był już wielokrotnie operowany, hospitalizowany z powodu niewydolności oddechowej w OIOM.

NOWA ODSŁONA

Zaprzyjaźniona i profesjonalna
kadra czeka właśnie na Ciebie.
Wspólnie osiągniemy Twój CEL!

Centrum Rekreacji FORMA:
• Przedłużone godziny otwarcia
• Siłownia
• Fitness
• Gabinet Forma Beauty
• Wykwalifikowana kadra
• Nowości w grafiku fitness
• „Treningi Rodzinne” z pociechami
(raz w miesiącu)
• „Misiowy Kącik” z animatorką
(jedyny klub w mieście, w którym
można oddać dziecko na czas
treningu pod fachową opiekę)
• Markowy sprzęt Hammer Strength
• Eventy i imprezy okolicznościowe
wewnątrz klubu
Gabinet Forma Beauty:
• Masaże
• Kosmetologia i medycyna estetyczna
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Cztery dni z jazzem
Hanza Jazz Festiwal to jedna z najbardziej rozpoznawalnych koszalińskich imprez. W tym roku odbędzie się po raz trzynasty, potrwa
cztery dni (25-28 października). Pierwsze koncerty zapowiadające festiwal odbędą się 5, 15 i 20 października.

k

oncerty pn. Pre-Hanza z dużym powodzeniem
promowały festiwal już w zeszłym roku. W kolejności zagrają: Jachna/Wójciński (5 października, godz. 20, Pub Z Innej Beczki), Krystyna
Stańko „Novos Anos” (15 października, godz.
20, Club 105 CK 105), The Beat Freaks (20 października, godz. 20,
Club 105 CK 105). Bilety na koncerty kosztują 15 zł.

W programie znalazły się też jam sessions w klubie Rezerwat,
spotkanie autorskie z Krzesimirem Dębskim (26 października)
oraz koncert uczestników warsztatów Izy Polit, Przemka Raminiaka
i Big Bandu Szkoły Muzycznej w sali koncertowej Zespołu Pań-

Foto: Materiały prasowe CK 105

Impreza właściwa rozpocznie się 25 października. Po pierwsze
jest propozycją dla strony dla młodych, początkujących wokalistów jazzowych, którzy będą mogli wziąć udział w warsztatach
z Izą Polit i Przemkiem Raminiakem oraz work shopie z Piotrem
Schmidtem. Po drugie – oferuje cztery dni koncertów miłośnikom
jazzu. Wieczorami w CK 105 wystąpią: Krzysztof Dys Trio, Szymon
Łukowski Quintet Feat. Hannes Riepler (25 października), Warsaw
Afrobeat Orchestra (26 października), Kamil Piotrowicz Sextet (27
października) oraz Kuba Więcek Trio Schmidt Electric na finał (28
października).
stwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
(wstęp wolny).
Organizatorem HJF jest Centrum Kultury 105
Bilety na koncerty kosztują 20 i 30 zł.
Szczegółowy program na stronie: hanza.koszalin.pl

reklama

III MIELEŃSKI FESTIWAL PIWA
Z ZESPOŁEM „KWAŚNICA
BAVARIAN SHOW”
W BLUE MARINE MIELNO
13.10.2017. godz. 19.00
Serdecznie zapraszamy wszystkich smakoszy piwa,
dobrego jedzenia i wyśmienitej zabawy
na tradycyjną biesiadę piwną.
Cena imprezy Oktoberfest obejmuje:
▪ open bar na piwo i napoje bezalkoholowe,
▪ wyśmienite i bogate menu do piwa,
▪ promocyjne ceny na pozostałe alkohole,
▪ wystawa produktów regionalnych,
▪ występ zespołu muzycznego „Kwaśnica Bavarian Show”,
▪ wspólne śpiewy przy muzyce na żywo,
▪ ciekawostki i konkursy piwne z nagrodami,
▪ zabawa taneczna do białego rana z DJ-em,
▪ atrakcyjne ceny noclegu w dniu imprezy, dobę przed i po

Wszystkich chętnych do wspólnej
zabawy zapraszamy
do kontaktu z recepcją
tel. 530 148 015 lub 530 144 511
Blue Marine Mielno
ul. Gen. St. Maczka 32, Mielno,
tel. +48 530 148 015, +48 530 144 511,
mkuzmecka@bluemarine.pl,
recepcja@bluemarine.pl,
www.bluemarine.pl

W
W
RZ
28.09

S
ESi
Eńń
RADIOWY KLUB OBIEŻYŚWIATA

ZDZICH RABENDA

20.09

BAŁTYK

21 - 23 września 2017
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Wydarzenia

Bornholm
zdobyty
ślizgiem
Bornholm, duńska wyspa na Bałtyku, leży zaledwie około stu
kilometrów od naszego wybrzeża. „Zaledwie”, jeśli płyniemy
tam statkiem, katamaranem czy jachtem. Jeśli za środek
transportu służy skuter wodny, owe sto kilometrów stanowi
nie lada wyzwanie. Znaleźli się tacy, którzy tego lata je podjęli
i odnieśli sukces.

w

szyscy wrócili zadowoleni i dumni z siebie –
mówi Grzegorz Szymański, pomysłodawca wyprawy. Sześć skuterów i jeden jacht wypłynęło
11 sierpnia br. z Darłowa w stronę wyspy. Do
pokonania było 60 mil morskich, czyli około
110 km w jedną stronę.
– Do celu płynęliśmy 2 godziny i 44 minuty. Szybko, bez stresu o to, że zabraknie nam paliwa czy na przykład pogoda utrudni
nam dotarcie na metę. Wyruszyliśmy o godzinie 10 i przez całą
drogę morze było dla nas bardzo łaskawe, a humory dopisywały –
relacjonuje pan Grzegorz, prywatnie p.o. dyrektor Hotelu Senator
w Dźwirzynie.
Jednym z uczestników wyprawy był Krzysztof Skupiński z Piotrkowa Trybunalskiego, który do portu w Darłowie dotarł razem
z żoną i 13-letnim synem, również fascynatem sportów wodnych.
– Nie znaliśmy się z chłopakami wcześniej. O wyprawie dowiedziałem się z forum internetowego motorowodniaków – mówi.
Podobnie było z Tomaszem Górnickim z Warszawy, który o pomyśle również przeczytał w Internecie i nie znał wcześniej pozostałych uczestników wyprawy. Na swoim koncie miał już jednak organizację Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 10 lat temu. - Od tamtej
pory skutery wodne są w mojej głowie non stop – śmieje się. - Na tą
wyprawę nie trzeba było mnie długo namawiać – podkreśla.
Motorowodniaków ubezpieczał cały czas płynący jachtem kapitan Janusz Szymański.
Powrót ze względu na pogodę zaplanowany był jeszcze tego
samego dnia. Po wyjściu z portu w Danii były bardzo duże fale.
Wiatr momentami wiał nawet „szóstką” w skali Beauforta z kierunku południowo-wschodniego. Skutery cały czas skakały. - Zużywaliśmy znacznie więcej paliwa i potrzebowaliśmy znacznie więcej sił
– opowiada Grzegorz Szymański.
Średnia prędkość, którą osiągnęli uczestnicy wyprawy podczas
powrotu, wynosiła 29,9 km/h. Dla porównania, gdy płynęli na północ, osiągnęli 39,7 km/h.

Żeby płynęło się nieco łatwiej, a przy tym bardziej ekonomicznie, skutery ustawiły się bezpośrednio w kilwaterze jachtu – słyszymy od uczestników. W połowie drogi fala zaczęła się zmniejszać,
a 20 kilometrów od Polski wyszło słońce, fale były długie i zachęcały do pięknych, długich skoków. Rozsądek nie pozwalał jednak
na to, by popłynąć bardziej odważnie, mogło bowiem zabraknąć
paliwa. Potwierdza to zresztą koordynujący wyprawę pan Grzegorz: - Ostatnie 27 kilometrów pokonałem na rezerwie. Komputer
pokazywał zasięg 0 kilometrów. Na koniec w baku zostało tylko 6
litrów benzyny – dodaje.

JUŻ NIEDŁUGO
W KOSZALINIE
NOWOCZESNA
STREFA
ZDROWOTNEGO
TRENINGU

Uczestnicy wyprawy łącznie zużyli 1600 litrów paliwa.
Za relację dziękujemy pani Martynie Janiak (blog.hotelenadmorskie.pl)

SZUKAMY
TRENERÓW
/ FIZJOTERAPEUTÓW
+48 664 422 005

reklama

KONTAKT@STREFA3L .PL
FACEBOOK.COM/STREFA3L

16

Temat z okładki

Temat z okładki

Politechnika Koszalińska

Uczelnia i biznes
wspólnie kształcą
studentów

Kandydaci na studentów Politechniki Koszalińskiej mają do wyboru 25 kierunków oferujących 120
specjalności. Wybór jednego z nich to najlepszy początek aktywnej, nakierowanej na rozwój drogi
zawodowej. W ciągu 49 lat działalności Politechnika Koszalińska wykształciła niemal 50 tysięcy
absolwentów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu. W przyszłym
roku uczelnia będzie świętować 50-lecie. Obchody jubileuszu rozpoczną się jednak już w tym roku.
1 października 2017 roku w murach uczelni odbędzie się 50. inauguracja roku akademickiego.
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ak wyobrażasz sobie studiowanie? Co na studiach
jest najważniejsze? Studia, a co dalej? Czujesz
obawy związane ze zmianą profilu kształcenia,
środowiska, miejsca zamieszkania? Na mapie polskich uczelni wyższych są miejsca, gdzie studia to
przygoda, nauka to przyjemność, a życie studenckie – to jednocześnie zabawa, zdobywanie doświadczeń i wstęp
do aktywności pozazawodowej. Jednym z takich miejsc jest Politechnika Koszalińska.
Nowy format kształcenia
Politechnika Koszalińska to nowoczesna uczelnia nowego formatu, dostosowana do potrzeb edukacyjnych studentów i rynku
pracy, której atuty są niepodważalne. Na samą rozbudowę kampusu i przystosowanie obiektów do celów zrównoważonego

kształcenia, szkoła wydała – w ciągu 10 lat – 150 milionów złotych,
z czego większość pochodziła z funduszy unijnych.
W ofercie kształcenia Politechnika Koszalińska ma kierunki
techniczne, humanistyczne, ekonomiczne i artystyczne. Uczelnia
stawia na współpracę z biznesem i studia dla przemysłu, co ułatwia absolwentowi zdobycie pierwszej pracy.
Dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, wśród których
coraz większą grupę stanowią praktykujący w swoich zawodach
specjaliści, bogatą bazą laboratoryjną, powstającą również dzięki wsparciu przedsiębiorców i nowocześnie wyposażonymi pracowniami. Ponadto – wspólnie z samorządem miejskim – halą
widowiskowo-sportową, bogatą biblioteką uczelnianą, rozbudowanym systemem stypendialnym i aktywnym środowiskiem
akademickim.

Temat z okładki
Nauka blisko biznesu
Kolejny atut to położenie – w sąsiedztwie morza, lasów i jezior,
w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju, słynącym
z turystyki, agroturystyki i działalności uzdrowiskowej. Uczelnia jest
zlokalizowana w trzech kampusach i ma Osiedle Akademickie.
Najnowszym wynikiem strategii otwarcia się Politechniki Koszalińskiej na biznes i bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami
jest Wydział Przemysłu Drzewnego, który – w porozumieniu z firmą Kronospan – powstał w ubiegłym roku w Szczecinku. Rekrutacja kandydatów na studia trwa.
Wydział umożliwia studia na unikalnym kierunku Inżynieria
i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Kierunek jest zawodowym typem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; to propozycja zarówno dla maturzystów, jak i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora drzewnego, poszukujących praktycznych
kwalifikacji zawodowych.
Studia przyszłości
Kierunek – wspierany przez przemysł – obejmuje trzy specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu
drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna. Wszystkie prowadzone są w trybie czteroletnich studiów inżynierskich,
z możliwością kontynuacji nauki na studiach magisterskich (odbywanych np. na Politechnice Koszalińskiej).
Studenci Wydziału Przemysłu Drzewnego, poza możliwością
uzyskania stypendium naukowego i socjalnego, otrzymają także
stypendia dodatkowe w wysokości do 500 złotych miesięcznie.
Przyszli absolwenci mają otwartą drogę do podjęcia pracy w firmie Kronospan, która jest liderem branży meblarskiej.
Oferta kształcenia Politechniki Koszalińskiej obejmuje wszystkie kierunki wymienione w ubiegłym roku przez dziennik „Rzeczpospolita” w artykule „Studia, które dają dobrą przyszłość”. Wśród
nich znalazła się jedna z nowości: Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.
Absolwenci zatrudniają absolwentów
Za uczelnią stoi ogromna historia, tradycja i dorobek naukowy.
W ciągu 49 lat działalności, wykształciła niemal 50 tysięcy absolwentów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki
i przemysłu.
W przyszłym roku Politechnika Koszalińska będzie świętować
50-lecie. Obchody jubileuszu rozpoczną się jednak już w tym
roku. 1 października 2017 roku w murach uczelni odbędzie się
50. inauguracja roku akademickiego.
– Wykształciliśmy tysiące specjalistów w wielu dziedzinach, absolwenci trafiają do różnych firm, również największych w branżach lub tworzą własne przedsiębiorstwa – mówi prof. Tadeusz
Bohdal, rektor uczelni. – Wiedzą, ponieważ są tego najlepszym
przykładem, że kształcimy dobrych specjalistów, bowiem sami
najchętniej zatrudniają absolwentów młodszych roczników.
Autor: Magdalena Grzybowska

Pozycja absolwentów na rynku pracy jest wizytówką uczelni. Politechnika Koszalińska od lat obserwuje losy wychowanków, wielu z nich odnosi duże sukcesy. Jakie? Zobacz:
www.tu.koszalin.pl/kat/323
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Absolwenci
są dumą
uczelni

„Studenci sobie cenią wiedzę zdobytą podczas praktyk
w przedsiębiorstwach, a właściciele firm wspierają nas w pisaniu
programów studiów” – zapewnia prof. Tadeusz Bohdal, rektor
Politechniki Koszalińskiej.

Temat z okładki

j

akie miejsce na mapie polskich uczelni technicznych zajmuje Politechnika Koszalińska?
– Znaczące, widoczne i stabilne. Jesteśmy jedyną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym.
Trudno wyobrazić sobie Koszalin bez Politechniki
Koszalińskiej.

- Co mówią studenci pierwszych roczników?
– Studenci w Koszalinie czują się dobrze, tak mówią o życiu
w mieście, to wrażenie pierwsze i podstawowe jest pozytywne.
Politechnika Koszalińska to uczelnia regionalna, średniej wielkości, z tradycjami, kształcąca w nowoczesnych warunkach i specjalnościach. Absolwenci na ogół zostają w regionie.

- Uczelnia rozpoczyna w tym roku świętowanie swojego pięćdziesięciolecia. Jaki jest program obchodów?
– Uroczystości rozłożyliśmy na dwa lata. W październiku tego
roku rozpoczynamy pięćdziesiąty rok akademicki. Inauguracja
będzie pierwszym akcentem świątecznym. W przyszłym roku zorganizujemy dwa bale: dla absolwentów oraz dla pracowników.
Wydamy książkę podsumowującą w sposób ciekawostkowy, a nie
monograficzny półwiecze istnienia uczelni. Zorganizujemy zjazd
rektorów uczelni technicznych. Wydarzeń towarzyszących będzie
dużo więcej. Główne obchody zaplanowaliśmy na czerwiec przyszłego roku.

- Jak radzą sobie na rynku pracy?
– Większość szybko znajduje pracę, choć na najbardziej satysfakcjonujące propozycje i stanowiska trzeba poczekać, ale nie
dłużej niż dwa lata, co nie zakłóca rytmu życia i płynnego tempa rozwoju zawodowego. Absolwenci kierunków inżynierskich
radzą sobie najlepiej, ponieważ specjalistów branż technicznych
jest najmniej, mogą też liczyć na najwyższe wynagrodzenie. Nie
oznacza to jednak, że pozostali absolwenci są stratni. Jeżeli ktoś
chce się uczyć, zdobędzie zawód przyszłości, a kto chce pracować
– w tym zawodzie osiągnie sukces.

- Jakie zawody są dzisiaj najbardziej poszukiwane?
– Przedsiębiorcy szukają mechaników, informatyków, automatyków, energetyków. Najwięcej ofert dotyczy kierunków technicznych. Zainteresowanych kierujemy bezpośrednio do jednostek,
których przedstawiciele mają najlepszy przegląd kadr wśród absolwentów.
- Czy absolwenci Politechniki Koszalińskiej zatrudniają nowe
pokolenie absolwentów uczelni?
– Tak, to naturalne. Wykształciliśmy tysiące specjalistów w wielu
dziedzinach, absolwenci trafiają do różnych firm, również największych w branżach lub tworzą własne przedsiębiorstwa. Wiedzą,
bo są tego najlepszym przykładem, że Politechnika Koszalińska
kształci dobrych specjalistów; sami najchętniej zatrudniają absolwentów młodszych roczników. Z nauczycielskiego punktu
widzenia to bardzo przyjemne, gdy niemal wszędzie spotykamy
naszych absolwentów.
- Czy przedsiębiorcy mogą mieć wpływ na zakres programu
studiów?
– Tak. Osobnym zakresem współpracy uczelni z biznesem są
staże i praktyki w firmach; w tym zakresie stale podpisujemy nowe
umowy. Studenci wysoką sobie cenią wiedzę zdobytą podczas
zajęć w przedsiębiorstwach, a właściciele firm wspierają nas w pisaniu programów studiów.
- Podziela pan pogląd, że lata dziewięćdziesiąte były przełomowe dla rozwoju i obecnego kształtu uczelni?
– W historii naszej uczelni lata dziewięćdziesiąte były jedną
z najważniejszych dekad. W rezultacie ówczesnych przemian
i wielu innych zmian od nas niezależnych w 2002 roku na Politechnice Koszalińskiej kształciło się osiemnaście tysięcy studentów.
W tym czasie byłem prodziekanem. Rektorami na przełomie stuleci byli profesorowie: Wojciech Kacalak oraz Krzysztof Wawryn.
- Jaka jest dzisiaj Politechnika Koszalińska?
– Staramy się, żeby była przyjaznym miejscem do studiowania;
trochę jak w domu rodzinnym: studenci mają swoje obowiązki,
prawa i przywileje. Chcemy, żeby młodzi ludzie chętnie do nas
wracali, utrzymywali kontakt, wynieśli stąd miłe wspomnienia
i życzliwe nastawienie do świata, a tego wszystkiego nie można
osiągnąć tworząc bariery i wznosząc mury.

- Pan sam jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej.
– Tak, a jeżeli wspomnę, że prorektorem do spraw kształcenia jest profesor Danuta Zawadzka, również nasza absolwentka,
a kolejny absolwent, prof. Witold Gulbiński, jest prorektorem do
spraw nauki i rozwoju – to chyba najlepiej świadczy o wysokim poziomie kształcenia Politechniki Koszalińskiej.
- Jakim miastem do studiowania jest Koszalin?
– Wszyscy wszystkich tutaj znają i dla wszystkich mają czas, powrót do domu trwa dziesięć minut, zakupy kwadrans, a na spacer
nad morzem jedziemy pół godziny. Nie ma korków, pośpiechu.
W regionie brakuje rąk do pracy, stawki są porównywalne do
większych miast.
- Co pan sądzi o pomyśle wprowadzenia elitarności wykształcenia wyższego?
– Studia i tak zawsze były, są i będą dla wybranych; wynika to
nawet ze statystyk. Nie wiem, czy jest sens tworzenia nowych zasad, życie wszystko sprawnie weryfikuje. Kto ma talent, predyspozycję i determinację sięgnie po wyższy poziom wiedzy, w swojej
dziedzinie będzie specjalistą, pociągnie za sobą innych i osiągnie
sukces.
- Jaki prywatnie jest rektor Politechniki Koszalińskiej?
– Odczuwam brak wolnego czasu. Preferuję wypoczynek na
świeżym powietrzu, spotkania z przyjaciółmi i rodziną. Jeżdżę na
rowerze, biegam.
- Jak pan dogaduje się ze studentami?
– Nigdy nie miałem z tym problemów. Starsi ludzie zwykle narzekają na młodszych, co głównie wynika z braku płaszczyzny porozumienia i współpracy, tymczasem młodzi są fantastyczni, tylko
trzeba z nimi rozmawiać. Przez ponad czterdzieści lat nie usłyszałem od studenta przykrego słowa, nikt nie trzasnął drzwiami, nie
okazał niezadowolenia. Dbam o wzajemny szacunek, buduję pozytywne relacje partnerskie. Jestem taktowny, studenci odpowiadają tym samym. Mają mojego maila i numer telefonu komórkowego, ale nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek nadużył tego zaufania.
Wbrew temu, co się powszechnie mówi, młodzi ludzie potrafią
znaleźć lub wyczuć granicę w kontaktach.
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Politechnika Koszalińska:
razem możemy więcej
Ta zależność ma tak naturalne i odległe korzenie jak relacja popytu i podaży: biznes potrzebuje nauki, a nauka – biznesu.

p

olitechnika Koszalińska od wielu lat – i na różnych płaszczyznach – utrzymuje ścisłą współpracę z biznesem; również pod tym względem
jest uczelnią wyróżniającą się w regionie, co
dostrzegli sami przedsiębiorcy najwyżej oceniając Politechnikę Koszalińską spośród wszystkich szkół wyższych
w województwie zachodniopomorskim.

Dobrym przykładem tej współpracy jest powołanie w ubiegłym roku, w porozumieniu ze szczecineckim Kronospanem,
światowym liderem produkcji płyt drewnopochodnych i zdobywcą prestiżowego tytułu Pracodawca Jutra 2016, Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.

Prof. Tadeusz Bohdal, rektor wyjaśnia: – Staramy się być jak najbliżej rynku pracy, stąd nasze liczne projekty wspólne realizowane z przedsiębiorcami.

Z myślą o przedsiębiorcach Politechnika Koszalińska wychodzi
teraz z nową inicjatywą – oferuje opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, przy założeniu, że firma płaci tylko 15 proc. jego
wartości, a pozostałe 85 proc. może sfinansować Unia Europejska.

Dobry przykład współpracy
– W ten sposób rozwijamy sferę badawczą, niezbędną do rozwoju kadry naukowej oraz pomagamy absolwentom w znalezieniu zatrudnienia – dodaje rektor. – Nowym zjawiskiem jest podejmowanie przez nich pracy już na ostatnim roku nauki, nawet
przed dyplomem. Przedsiębiorcy szukają pracowników wśród
najzdolniejszych studentów.
Politechnika Koszalińska współpracuje z firmami w zakresie staży i praktyk dla studentów, prowadzi kierunki kształcenia zamawiane przez biznes oraz – wspólnie z przedsiębiorstwami – duże
projekty badawcze i edukacyjne.

Uczelnia pomaga firmom

O tego rodzaju wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali lub
średni przedsiębiorcy. Firmy zainteresowane zakupem nowych
rozwiązań z dofinansowaniem ze środków unijnych, mogą kontaktować się telefonicznie lub mailowo: 94/34 78 626, prorektor.
rn@tu.koszalin.pl.
Ponadto uczelnia dołączyła do bazy usług rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, co
zaowocowało możliwością prowadzenia dla pracowników przedsiębiorstw studiów podyplomowych z dofinansowaniem unijnym
w wysokości od 50 do 80 proc. kosztów.
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Biznes potrzebuje nauki
Obecnie Politechnika Koszalińska oferuje w tym trybie studia
podyplomowe z: rachunkowości jednostek gospodarczych; audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych; ekonomiki rolnictwa i agroenergetyki; kadr
i płac; controllingu w przedsiębiorstwie; zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; studiami menedżerskimi dla praktyków.
Prof. Tadeusz Bohdal zapowiada kolejne etapy współpracy
z biznesem: – Wspólnie kształcimy studentów i pracowników, pozyskujemy dotacje na nowe przedsięwzięcia, poszerzamy obszary
badawcze i inspirujemy młodych ludzi do tworzeniach autorskich
projektów biznesowych. Jednak to nie wszystko. W oparciu o doświadczenie rynkowe naszych partnerów i potencjał naukowy
uczelni, chcemy rozwijać nowe technologie i wprowadzać rozwiązania innowacyjne. Biznes potrzebuje nauki, a nauka – biznesu.

Przykłady usług skierowanych do przemysłu: pokrywanie
powłokami przeciwzużyciowymi narzędzi stalowych (wytwarzanie metodą łukowo-próżniową lub magnetronową
powłok przeciwzużyciowych na bazie azotku i węgloazotku
chromu bądź azotku tytanu, azotku glinu w celu podwyższenia trwałości narzędzi); obróbka cieplna (hartowanie,
odpuszczanie) i cieplnochemiczna (nawęglanie) elementów
stalowych; azotowanie gazowe elementów stalowych; azotowanie plazmowe metodami diodową (DCPN) i z aktywnym
ekranem (ASPN) elementów stalowych; projekty konstrukcji
inżynierskich, prototypy nowych produktów, druki 3D; badanie i analiza struktury i składu chemicznego materiałów;
badanie odporności korozyjnej materiałów metodami elektrochemicznymi; analiza powierzchniowa obszarów skorodowanych.
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Nie samą nauką student żyje...
Studenci oraz środowisko akademickie – reprezentowane przez Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej oraz samorządy
studenckie wydziałów i instytutów – wyróżniają się niezwykłą aktywnością.

p

arlament Studentów (PS), czyli samorząd studencki, reprezentuje ogół studentów i prowadzi na uczelni działalność w zakresie spraw
socjalnych, kulturalnych, naukowych, wychowawczych, sportowych i turystycznych. Pomocny jest w obronie praw studenta, występując w jego imieniu
przed władzami uczelni i na forum ogólnopolskim.

Niezależnie od nich, niemal każdy wydział i instytut ma własne
koła naukowe, wśród nich są między innymi: „Aqua”, „Bioanalityka”, „Poltech Koszalin”, „Rachmistrz”, „Lider”, „Agroinżynier”,
„ElektroEnerga”, „Fooding”, „ProEnergy”, „Delta”, „Inżynier”, „Logtech”, „4Energy”, „Nofrost”, „ImBio”, „Pedagogika Przeżyć”, „Sowa”,
„Dron”, „Futura”, „Redakcja Akademicka”, „Anglicus”, „Badania Reklamy”.

Wspólnie lub niezależnie od PS, studenci organizują imprezy
cykliczne i okolicznościowe, angażują się w akcje edukacyjne
i charytatywne, uczestniczą w wydarzeniach aktywizujących społeczność lokalną, działają w kołach naukowych i organizacjach
studenckich, ćwiczą w uczelnianych sekcjach sportowych, biorą
udział w wyjazdach studyjnych i badaniach naukowych.

Najmłodszym jest koło „Optimus”, które powstało przy Zamiejscowym Wydziale Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.

Organizacje i koła naukowe
– Jesteśmy dumni z aktywności naszych studentów – mówi
prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej. – W życiu
społeczności, miasta i regionu właściwie nie ma takiego wydarzenia, w którym nie byliby widoczni studenci lub absolwenci uczelni. Co nas cieszy szczególnie, młodzi ludzie sami inicjują rozmaite
działania, chcą mieć wpływ na przyszłość Koszalina, są widoczni
w przestrzeni publicznej, a przy tym bawią się, rozwijają i zdobywają doświadczenia zawodowe.
Na Politechnice Koszalińskiej działają organizacje zrzeszające
studentów, w tym między innymi: The North Fashion i Klub Fantastyki.

Bogaty kalendarz imprez
Studenci współ- lub organizują samodzielnie między innymi:
Tydzień Kultury Studenckiej, czyli popularne juwenalia, akcję
charytatywną Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka, Dzień Studenta
i Dzień Studentki, Obóz Integracyjny dla pierwszego roku, Otrzęsiny. Parlament Studentów patronuje działaniom samorządów
studenckich poszczególnych wydziałów i instytutów Politechniki
Koszalińskiej
Ponadto na uczelni działają: Chór Akademicki Politechniki Koszalińskiej, KU AZS Politechnika Koszalińska, Akademicki Klub
Tańca Politechniki Koszalińskiej, Yacht Club Politechniki Koszalińskiej.
Chór powstał w 1999 roku. Odnosi sukcesy na krajowych
i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Chórzyści wykonują pieśni kompozytorów różnych stylów i epok.
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Historia Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszalińska sięga 1968 roku, kiedy to nastąpiła pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Od lat
wiodącą sekcją pozostaje piłka ręczna kobiet.
Akademicki Klub Tańca jest klubem amatorskim. Jego tancerze corocznie biorą udział w zawodach, festiwalach, prowadzą
pokazy. Z wyjazdów przywożą puchary i medale mistrzostw Polski, Europy i świata.
Yacht Club Politechniki Koszalińskiej zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem sportu, rekreacji i turystyki żeglarskiej
w środowisku osób związanych z uczelnią. Członkami klubu
mogą być: studenci, absolwenci, pracownicy Politechniki Koszalińskiej.
Zajrzyj do Biura Karier
Pomocne żakom jest Biuro Promocji Zawodowej Studentów

i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej, nazywane w skrócie
Biurem Karier.
Powstało w 2002 roku. Dzisiaj zajmuje się promocją zawodową studentów i przygotowaniem ich do wejścia na rynek pracy.
Umożliwia pracodawcom docieranie do wykwalifikowanych potencjalnych pracowników. Biuro jest pośrednikiem między absolwentami szkół wyższych i rynkiem pracy. Zbiera informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach pracodawców i przekazuje
je studentom i absolwentom.
Prowadzi doradztwo zawodowe, dostarcza informacje o rynku
pracy (firmach, procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach), poszukuje, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza,
a także propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju
i za granicą. Prowadzi bazy danych studentów i absolwentów
szukających pracy, monitoruje kariery zawodowe absolwentów,
umożliwia korzystanie z potencjału naukowego uczelni.
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WPD Szczecinek – rozwój
pod opieką Kronospanu
Powstały w ubiegłym roku Wydział Przemysłu Drzewnego (WPD) Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku stawia na rozwój. Najmłodsze
dziecko dydaktyczne uczelni przyciąga studentów i zainteresowanie przedsiębiorców, którzy z absolwentami WPD wiążą swoją
przyszłość w branży drzewnej i meblarskiej.

W

odpowiedzi na potrzeby kadrowe potentata
przemysłowego, idąc w sukurs założeniom
resortu nauki i realizując modelowy przykład
współpracy z biznesem, Politechnika Koszalińska w ubiegłym roku akademickim uruchomiła zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku; to
wspólne przedsięwzięcie uczelni i szczecineckiego Kronospanu,
światowego lidera w produkcji płyt.
Dobra, stabilna przyszłość
Branża – to meblarstwo. Motor polskiej gospodarki. Meble są
jednym z naszych najlepszych towarów eksportowych. Wysoko
cenione za design i najwyższej jakości płyty, z których są wykonane. Pod względem wartość eksportu, plasujemy się na 4. miejscu w świecie. Co 10 mebel wyprodukowany w Polsce trafia na
eksport.

Potentat – to szczecinecki Kronospan. Jeden z największych
pracodawców w regionie. Zdobywca prestiżowego tytułu Pracodawcy Jutra 2016.
– Z dumą mówimy, że firma ma znaczący udział w sukcesie
polskich mebli, ponieważ co czwarty wyprodukowany w Polsce jest wykonany z płyty meblowej Kronospan – mówi Joanna
Jodłowska, członek zarządu Kronospan Szczecinek. – Wybór tych
studiów to mądra inwestycja w rozwój zawodowy, zapewniająca
dobrą, stabilną przyszłość. Zależy nam, aby jak najwięcej dobrych
specjalistów pozostało w Szczecinku.
Łatwiejszy start
W Polsce wciąż brakuje specjalistów w branży meblarskiej.
W związku ze wzrostem produkcji, sprzedaży i eksportu, potrzeby kadrowe tego sektora przemysłu stale rosną i nic nie wskazuje,
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by w najbliższych latach zapotrzebowanie zrównało się z możliwościami rynku pracy. Pod kątem zatrudnienia branża meblarska jest jednym z najciekawszych i najbardziej przyszłościowych
obszarów.
Kronospan Szczecinek do pozyskiwania nowych pracowników
podchodzi w sposób wyjątkowy, tak definiując do nich swoje
podejście: „Dla Kronospan las to nie tylko zbiór drzew. Każde
drzewo wnosi swój żywotny wkład do zdrowego, sprawnie funkcjonującego ekosystemu. Tak postrzegamy pracowników. Jesteśmy firmą rodzinną, wzrastającą w dynamicznym środowisku, zaś
pracownicy stanowią klucz do naszego sukcesu”.
Krok na drodze rozwoju
Dla uczelni uruchomienie nowego kierunku w Szczecinku to
kolejny etap rozwojowy.
– Wzbogaciliśmy naszą ofertę kształcenia, a teraz gwarantujemy absolwentom zatrudnienie na bazie wykształcenia zawodowego na najwyższym poziomie – uważa prof. Tadeusz Bohdal,
rektor Politechniki Koszalińskiej.
Kadrę naukową WPD stanowią pracownicy Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia dydaktyczne i laboratoryjne odbywają się
w uczelni, organizatorem praktyk będzie Kronospan.
– Kształcenie praktyczne tym różni się od zawodowego, że
prawie połowa zajęć to działania praktyczne, a wśród nich najwięcej w przedsiębiorstwach oferujących pracę na tych samych
stanowiskach praktycznych – podkreśla dr Artur Wezgraj, kanclerz uczelni.
– Wynajmujemy od Kronospanu część obiektów wybudowanych z przeznaczeniem na Krono Akademię, w których znajduje
się sala wykładowa, dwie sale ćwiczeniowe oraz laboratorium
komputerowe – wyjaśnia prof. Dariusz Tomkiewicz, dziekan WPD.
Symbioza uczelni i firmy
Krono Akademia jest częścią większego przedsięwzięcia – Kronospan Design Center, czyli najnowocześniejszego w Europie
ośrodka szkoleniowo-ekspozycyjnego branży drzewnej. Firma
ma plany rozbudowy centrum laboratoryjnego.
Nowe obiekty – w tym sale szkoleniowe – posłużą rozwojowi
Wydziału Przemysłu Drzewnego. Studenci będą mogli korzystać

także z zaplecza laboratoryjnego powstającego na potrzeby centrum badawczego Kronospanu.
– W symbiozie wydziału i przedsiębiorstwa upatrujemy zdynamizowanie rozwoju wydziału – podkreśla prof. Dariusz Tomkiewicz. – Nawiązujemy kontakty z innymi firmami, które mogą
zaoferować studentom staże i praktyki oraz dostęp do parku maszynowego, liczymy również na pomoc władz samorządowych
Szczecinka. Ważne, aby nauka na wydziale odbywała się pośród
rzeczywistych procesów produkcyjnych.
Trzy ciekawe specjalności
Studenci WPD już korzystają z nowych możliwości zdobywania
wiedzy i doświadczenia, np. byli na targach przemysłu drzewnego w Niemczech, a przede wszystkim sami wychodzą z cennymi
inicjatywami, np. założyli wydziałowe koła naukowe. Poza możliwością uzyskania stypendium naukowego, czy socjalnego, otrzymają również stypendia w wysokości do 500 złotych miesięcznie.
WPD prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle
Drzewnym w trzech specjalnościach: Automatyka i utrzymanie
ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie
mebli i wyrobów z drewna. Wszystkie są prowadzone w trybie
czteroletnich studiów inżynierskich, z możliwością kontynuacji
np. na Politechnice Koszalińskiej.
Tegoroczna rekrutacja na WPD trwa.
Studiując na specjalności Automatyka i utrzymanie ruchu
studenci uzyskują praktyczną wiedzę dotyczącą budowy,
programowania i obsługi systemów informatycznych, odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi.
Wybierając specjalność Procesy i maszyny przemysłu drzewnego absolwenci mają możliwość poszerzenia swej wiedzy
i umiejętności praktycznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn tworzących linie technologiczne, pogłębiają również wiedzę dotyczącą procesów przemysłu drzewnego.
Wybierając moduły kształcenia związane z projektowaniem
konstrukcji w przemyśle meblarskim studenci będą mogli
zapoznać się z budową i programowaniem nowoczesnych
obrabiarek wykorzystywanych w przemyśle.

27

28

Ludzie

Arkadiusz
Demidowicz

Kulturystykę trzeba kochać
Z Arkiem Demidowiczem chodziliśmy do jednej klasy w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie. Na zdjęciu klasowym VIII A siedzi
w pierwszym rzędzie – szczupły, drobny czternastolatek z nieśmiałym uśmiechem i fatalną – jak wszyscy – fryzurą. Przyglądam się
zdjęciu z rozbawieniem – kilka godzin wcześniej spotkałam się z Arkiem lat 38 z bicepsem o absurdalnym obwodzie, wicemistrzem
Ogólnopolskich Zawodów Kulturystycznych 2017 w Sopocie w kategorii 90+. Warto dodać, że w zawodach wziął udział po raz pierwszy.
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śmiechnięty, energiczny, pewny siebie. Na jego
ciele można, by uczyć się układu mięśniowego człowieka. Także tych elementów, o których
przeciętny człowiek nie ma pojęcia. W niczym
nie przypomina siebie sprzed 23 lat. – Zawsze
byłem chudy – śmieje się Arek. – Babcia wysyłając mnie po zakupy, powtarzała, żebym w kieszenie wsadził sobie cegłówki,
bo mnie wiatr porwie. Chciałem ważyć więcej i nie wyglądać jak
„szczypior”. Nie było łatwo, bo nawet jak zacząłem ćwiczyć, rosła
mi masa mięśniowa, ale nie waga. W końcu się udało.
Kilka miejsc dalej na wspomnianym zdjęciu siedzi nasz wychowawca, pan Pawlak, wuefista. – Świetny człowiek – zgadzamy się.
Arek dodaje: – Zachęcał do sportu, ale do niego nie zmuszał. Jeśli trzeba było, ćwiczyliśmy „na oceny”, ale poza tym dawał nam
luz. W tamtych czasach liczyły się dwie dyscypliny: piłka nożna
i koszykówka, więc jak wszyscy grałem w obie, ale bez specjalnego entuzjazmu.
Dzisiaj zdarza mu się zagrać w kosza, ale ze względu
na masę nie jest to wskazane.
Na poważnie sportem zajął
się, mając 18 lat. Znalazł nie
tylko ulubioną dziedzinę, ale
– jak się okaże – sposób na
życie.
Hantle z cementu
O siłowniach z prawdziwego zdarzenia w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
w Koszalinie można było pomarzyć. – Nasza powstała na
strychu u jednego z kolegów
i tam się zbieraliśmy z chłopakami z osiedla – wspomina Arek. – Trenowałem na
tym strychu dziesięć lat, na
początku urywałem się ze
szkoły, żeby tylko ćwiczyć.
Nie było jak dziś Internetu,
filmików
instruktażowych,
wiedzę czerpaliśmy z gazet,
sami robiliśmy sprzęt z jakiegoś żelastwa. Ja np. wymontowałem zawiasy z drzwi do komórki, a pierwsze hantle zrobiłem
z cementu, w garnku, który podkradłem babci. Zniszczył się i nie
było w czym bigosu gotować (śmiech). Oczywiście ćwiczyłem
bez techniki, czegokolwiek, o diecie nie wspominając – do szkoły kanapki, na obiad schabowy i ziemniaki polane tłuszczem. To
była parodia, a nie trening, ale młody organizm coś tam łapał.
Hantle trzymam w szafie na pamiątkę.
Po szkole średniej Arek wyjechał na krótko do Anglii. Trenować nie przestał. Po powrocie zdobywał uprawnienia, by móc
pracować w zawodzie. Trafił do Amadeus Fitness Klubu jako jeden z pierwszych klientów, teraz jest w nim menedżerem. Prowadzi grupy i treningi personalne. Ma kilkanaście certyfikatów
z różnych dziedzin treningowych, fitnessu, fizjoterapii i dietetyki.
– Mieszkam na siłowni – mówi. – To nie sport, ale styl życia.
Rodzina
Arka wychowały kobiety. Mama ciężko pracowała na dwa eta-

ty, więc o wnuka dbała babcia. Karmiła, pilnowała, opiekowała
się i chodziła na szkolne wywiadówki. – Kiedy miałem osiemnaście lat dostałem własne mieszkanie, ale naprzeciwko mamy. Za
ścianą mieszkała babcia, a za drugą ciocia. Trudno było wagarować... – śmieje się
Z mamą i babcią był bardzo związany. Obie nie żyją, babcia
zmarła rok temu. Najbliższa rodzina to dziś piętnastoletnia córka
Wiktoria z poprzedniego związku i narzeczona, Agnieszka. – Aga
też chodziła do „trzynastki”, była dwa lata młodsza – opowiada
Arek. – Nie pamiętam jej z tych czasów. Znałem za to jej braci.
Poznaliśmy się lepiej przez portal Nasza Klasa. Pisaliśmy trzy lata,
a po moim powrocie z Anglii spotkaliśmy się. Jesteśmy parą już
osiem lat. Jest instruktorką fitnessu w Amadeusie. I moim ogromnym wsparciem. Mój sukces na mistrzostwach to jej zasługa –
podkreśla Arek. – Bez niej by go nie było.
Przygotowania
Przygotowanie do zawodów kulturystycznych trwa
średnio pół roku. Pierwsze dwanaście tygodni to
nabieranie masy, drugie
dwanaście – redukcja. Arek
niestandardowo zaczął je
w październiku ubiegłego
roku. Na pytanie, dlaczego
w wymarzonej dyscyplinie
postanowił wystartować dopiero po dwudziestu latach
trenowania, odpowiada po
namyśle. – Trochę brakowało
mi odwagi, motywacji, wiary
w siebie. Brałem pod uwagę spore koszty. Agnieszka
mnie bardzo namawiała
i zmotywowała.
Rok przygotowań: stres,
codzienne ciężkie treningi,
odmawianie sobie wszystkiego. – Jeśli ktoś nie kocha
tego sportu, nie polecam
– uśmiecha się Arek. – Siada psychika, cierpi życie rodzinne. Stres jest ogromny,
a dieta polega na samych
wyrzeczeniach. Ludzie widząc kulturystę na scenie, myślą „o,
dużo trenował!”, ale tak naprawdę najważniejsze jest odżywianie.
Na każdym etapie inne, modelujące ciało. To niewiarygodne, jak
samo picie wody może w ciągu doby zmienić wygląd mięśni.
W menu kulturysty przed zawodami królują kasza, ryż, ziemniaki plus białko: kurczak i ryba gotowana na parze, jaja. – Kupowaliśmy piętnaście kilo kurczaka na trzy tygodnie i tylko dlatego, że
dwadzieścia nie zmieściłoby się w zamrażarce – mówi Arek. – Jeśli
jajecznica, to z sześciu jaj. Dużo i monotonnie.
Wszystkie produkty dobrej jakości, zdrowe, czyste. Ściśle określone porcje i godziny posiłków. Żaden grill, żadne drinki. Sporadycznie lampka wina na rozluźnienie albo dobry sen. – Dwa miesiące przed zawodami organizm jest maksymalnie rozdrażniony
– mówi Arek. – Spada cukier, następuje osłabienie, które może
spowodować zwykły spacer. Kilka razy musiałem się w tajemnicy
podratować czekoladą, bo byłem grubo poniżej wszelkich norm.
No i nerwowość, nie wynikająca ze złych chęci, ale zmęczenia
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dietą i treningami. Po zawodach ładowałem w siebie tony jedzenia, wszystko czego przez rok sobie odmawiałem. W lodziarni
kupiłem kiedyś wszystkie smaki, zjadłem i wziąłem jeszcze trzy
na drogę.
Koszty przygotowań liczą się w tysiącach złotych: jedzenie, witaminy, suplementy, odpowiedniej jakości woda (w późniejszej
fazie dziesięć litrów dziennie!). Do tego hotele, dojazdy, bronzery
i inne kosmetyki, specjalne majtki, wybielanie zębów. – Gdyby nie
Aga, byłoby ciężko – zaznacza Arek. – Dbała o zakupy, przygotowywała dla mnie posiłki według wskazówek, a sama też pracowała. Nie mieliśmy czasu na wychodzenie, imprezy, randki. Tak
to już jest, że kulturystyka organizuje codzienność, wyznacza jej
rytm. Dziewięćdziesiąt procent to sport, a dziesięć – reszta życia.
Trening: trzy godziny dziennie ćwiczeń kardio i siłowych. Do
tego super ważna regeneracja. Trenerskich rad i wskazówek
udzielali Krzysztof Piekarz
i Henryk Hryszkiewicz. Ostatni nauczył Arka pozowania,
niezwykle ważnego w kulturystyce. Być może temu
zawdzięcza ogromny, jak na
debiutanta, sukces.
Zawody
Czy liczył na wygraną? –
Nieeeee, kompletnie tego
nie zakładałem, raczej chciałem spróbować, „przetrzeć
się” – kryguje się Arek, ale po
chwili przyznaje. – Wiadomo,
marzyłem o podium, które byłoby ukoronowaniem
dwudziestu lat trenowania.
Jak usłyszałem werdykt, łzy
mi w oczach stanęły. Zająłem drugie miejsce, ale jako
debiutant przegrałem z wielokrotnym mistrzem Polski
cięższym ode mnie o osiemnaście kilogramów. Kiedyś
ten człowiek będzie ikoną
kulturystyki, a ja mam zdjęcie na dowód, że byłem tuż
za nim. Spełniłem marzenie
– uczę fitnessu i mam puchar
sportowca.
Gigantyczny stres odpuścił dopiero w połowie prezentacji.
– Jestem strasznie krytyczny wobec siebie – przyznaje Arek. –
W piątek przed zawodami w ogóle nie chciałem jechać. Nie podobało mi się moje ciało. Godziny przed zawodami też były nerwowe. Podpatrywałem rywali, wydawało mi się, że jestem od nich
gorszy, mniej wyrzeźbiony. Na scenie skupiałem się na sędziach
– miałem się uśmiechać, bo to zwraca uwagę. Przez pierwsze minuty w ogóle na mnie nie patrzyli, myślałam, że jestem bez szans.
Tymczasem w przerwie pan Henio Hryszkiewicz, powiedział mi,
że jest dobrze. Dostałem wiatru w żagle, wyluzowałem i zacząłem
się dobrze bawić. Skupiłem się na dziewczynach z mojego klubu,
które przyjechały mnie wspierać i w kibicowaniu przeszły same
siebie.
W opanowaniu tremy pomógł... teatr. – Na treningi do klubu
przychodził aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Marcin
Borchardt – opowiada Arek. – Reżyserował spektakl „Nie kochać

w taką noc, to grzech” w Amfiteatrze. Potrzebowali kogoś, kto zagrałby kulturystę-osiłka. Zawsze byłem wstydliwy, pomyślałem –
czemu nie, może występ pomoże mi oswoić ze sceną. Dwie linijki
roli – podczas próby generalnej pomyliłem tekst i choreografię.
Marcin dał mi wtedy dobrą radę: jak zapomnisz, co masz robić
– improwizuj. To samo powtórzył pan Henio: ludzie przecież nie
wiedzą, co jest planowane, sędziowie też. Zawaliłem jedną pozę
podczas zawodów, ale dzięki wskazówkom, nie zawaliłem reszty.
– Zawzięty, wytrwały, ambitny – odpowiada Agnieszka Gembal zapytana o cechy, które zaprowadziły Arka na podium. – Nie
znam nikogo, kto byłby tak konsekwentny. Jak Arek się za coś
bierze, to na poważnie. Przygotowania do zawodów wymagają
nieprawdopodobnej dyscypliny. Trzeba być naprawdę silnym,
żeby przez to przejść. Arek trenował, ja ogarniałam resztę. Byłam
od czarnej roboty (śmiech). Mieliśmy momenty zawahania, było
ciężko, ale daliśmy radę. Po werdykcie płakaliśmy oboje.
Kaczuchy
Następne
mistrzostwa
w marcu 2018 roku. Arek
zamierza wystartować, już
zaczął przygotowania. Szuka sponsora, bo zawody
to duże wyzwanie finansowe. A w tzw. międzyczasie
pracuje jak zwykle, trenuje
podopiecznych w klubie.
Szczególną sympatią darzy Kaczuchy. Nazwa grupy
wzięła się od ćwiczenia, które zmusza do „kaczego” chodu. Kaczuchy na zajęciach
z Arkiem chudną, rzeźbią
ciało, podnoszą kondycję.
Na Facebooku zamieszczają
zdjęcia i filmiki z treningów,
po których nierzadko bywają
jednocześnie bliskie euforii
i płaczu. Są w różnym wieku.
– Mam panią, która ma 58 lat
i zawstydza energią i zawziętością młodsze koleżanki,
a miałem też uczestniczkę
64-letnią – mówi Arek i dodaje: – Dziewczyny trenuje
się łatwiej. Faceci uważają,
że wszystko wiedzą, a często
nie wiedzą nic. Cóż, ego. Kaczuchy za to lubią gadać i czasem
robi mi się na zajęciach ryneczek. Mam na tę okazję megafon,
którym przywołuję je do porządku.
Czy jest ostrym trenerem? – No, delikatny nie jestem – śmieje
się Arek. – Na zajęciach jest wesoło, ale traktuję pracę bardzo poważnie. Jak przychodzisz do mnie, musisz osiągnąć cel. Musisz
i kropka. Twój sukces to mój sukces, twoja porażka to moja porażka. Przejmuję się, złoszczę, gdy dziewczyny nie trzymają diety.
Robię pomiary, ważę. Nie da się mnie oszukać. Wiem, kiedy zamiast diety był grill albo tort. Wołam delikwentkę i ochrzaniam.
Ale Kaczuchy chyba mnie lubią, skoro wynajęły busa i wszystkie
pojechały mi kibicować na zawodach, a na urodziny dostaję od
nich koszulki z napisem „najlepszy trener na świecie”?
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Ludzie
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Mieleńskie karaoke
– impreza z potencjałem

W eliminacjach do wakacyjnego konkursu Karaoke Super Star („Śpiewać każdy może trochę lepiej i nad morzem”) udział wzięło
74 przyjezdnych z całego kraju. Do koncertu finałowego, który odbył się 12 sierpnia br. na deptaku w Mielnie zakwalifikowało się
14 śpiewających amatorów. Oceniało ich profesjonalne jury, w którym znaleźli się m.in. Rafał Bryndal, Jarek Kret i Wojtek Jagielski,
czyli „Poparzeni Kawą Trzy”.

u

czestnicy konkursu wybierali spośród 240 utworów polskich i zagranicznych. Półfinaliści wyłonieni w eliminacjach na terenie gminy Mielno mogli
skorzystać z profesjonalnych warsztatów wokalnych poprowadzonych przez artystów z Teatru
Variete Muza w Koszalinie. Dodatkowo mieli do dyspozycji specjalistki od wizerunku: Martę Waluk – stylistkę i Karolinę Maciejewską – wizażystkę, co zaowocowało spektakularnymi scenicznymi
metamorfozami.
Muzyczne interpretacje półfinalistów porwały do tańca mieleńską publiczność. Niekwestionowanym zwycięzcą konkursu
został Paweł Wenderski (Wrocław), który wykonał polskie klasyki
„Cykady na Cykladach” Maanamu oraz „Babę zesłał Bóg” Renaty Przemyk. Drugie miejsce przypadło Rafałowi Misiukowi (Łódź).
W czasie jego wykonania piosenki „Przez twe oczy zielone” można było odnieść wrażenie, że na scenie pojawił sam Zenek Marty-

niuk! Trzecią lokatę zdobyła Valentina Dus z dalekiego Kaukazu.
W związku z wysokim poziomem tegorocznej edycji konkursu,
jury zdecydowało się przyznać dodatkowe nagrody. Wyróżnienia
otrzymali Natalia Matusewicz z Unieścia, Katarzyna Pietrzyk z Koszalina i Angela Wawrzyk z Czeladzi.
Imprezę zorganizowało Centrum Kultury w Mielnie, którego dyrektor, Anna Ledochowicz, tak ją podsumowała: – Karaoke Super
Star to propozycja świetnej zabawy, w której można zaprezentować swój talent wokalny, wygrać cenne nagrody, a być może
otworzyć sobie drogę do kariery scenicznej. Po pierwszej edycji
stwierdzamy z przekonaniem, że będziemy dalej pracować nad
tym, aby konkurs stał się marką przyciągającą amatorów – miłośników śpiewania, dając im szansę na poddanie się fachowej
ocenie i skorzystanie z porad profesjonalistów. Miło byłoby kiedyś
usłyszeć, że jakaś gwiazda show biznesu pierwsze kroki na scenie
stawiała w Mielnie.
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Plan na ślub

bez przykrych niespodzianek
Decydujemy się na ślub, wyznaczamy datę, pozostaje „tylko” organizacja najpiękniejszego dnia w życiu. Lista spraw do załatwienia jest
długa. Oprócz najważniejszych punktów jest na niej mnóstwo drobiazgów, które mogą nabrać wielkiego znaczenia. Jak nie pogubić się
w tym gąszczu, o niczym nie zapomnieć, uniknąć przykrych niespodzianek? Mieć dobry plan! A jeszcze lepiej – i wygodniej – powierzyć
go wedding plannerce. Przepis na harmonogram weselny podpowiada Paulina Leszczyńska, właścicielka firmy Wymarzone Wesele.

w

organizacji wesela sprzyja nam czas. Im
mamy go więcej, tym większy wybór usług
i usługodawców. I spokój. – Jeśli nie zależy
nam na wyszukanej oprawie, stawiamy na
prostą uroczystość lub nie przykładamy wagi
do detali, czas przygotowań może być krótszy, ale jeśli chcemy
mieć ceremonię przemyślaną, urządzoną w konkretnym stylu,
powinniśmy zaplanować ją z minimum półtorarocznym wyprzedzeniem – uważa Paulina Leszczyńska. – Tę cezurę wyznaczają
przede wszystkim terminarze sal weselnych. W przypadku Koszalina, który w porównaniu z większymi miastami nie ma aż tak
szerokiej oferty, pośpiech jest tym bardziej wskazany. Dotyczy to
także zespołów muzycznych. Dobre dziś rezerwują kalendarz na
wesela w 2019 roku.

średniej jakości wypieki. Warto też brać pod uwagę aspekt finansowy i już w momencie podjęcia decyzji o ślubie, ustalić budżet.
Być może konieczne będzie odłożenie pieniędzy czy zebranie
środków na przyjęcie w inny sposób.

Co z parami, które postanawiają się pobrać nagle lub ustalają „bliski” termin wesela? – Zawsze znajdzie się jakieś wyjście, ale
trzeba się liczyć z dużymi ograniczeniami – mówi pani Paulina. –
Pole manewru jest mniejsze, państwo młodzi skazani na to, co jest
dostępne, a więc nie zawsze odpowiednie, dobrej jakości. Namawiam, by nie zwlekać z organizacją poszczególnych elementów,
bo potem możemy mieć do wyboru dwie-trzy kiepskie sale, bądź

Zamówienie tortu można odłożyć w czasie, ale powinniśmy to
zrobić dziewięć miesięcy przed ślubem. Absolutnym deadlinem
jest pół roku. Menu weselne zazwyczaj wliczone jest w wynajem
sali, ale jeśli catering będzie zewnętrzny, również sześć miesięcy przed weselem należy go zamówić. Podobnie dekoracje sali,
w szczególności florystyczne. Wcześniej warto zadbać o dobrego
fotografika, ewentualnie kamerzystę.

Kto pierwszy, ten lepszy
Zespół muzyczny i sala to priorytet. Co ważne: najpierw warto zarezerwować salę, a potem dopiero datę ślubu. – W kościele
termin znajdzie się niemal zawsze – zaznacza Paulina Leszczyńska.
– Odwrotna sytuacja nie jest pewna. Warto pamiętać, że najbardziej oblegane są miesiące ciepłe: maj, czerwiec, wrzesień. W lipcu i sierpniu w miejscowościach nadmorskich, czyli szczycie tzw.
sezonu, znalezienie sali może w ogóle nie być możliwe.

Styl życia

Na dziewięć miesięcy przed ślubem warto zamówić usługę makijażystki i fryzjerki dla panny młodej, tym bardziej, że najpierw
trzeba przeprowadzić próby uczesania i make-upu. – Czasem
trzeba odwiedzić kilka salonów czy osób, rzadko zdarza się strzał
w dziesiątkę za pierwszym razem – wskazuje Paulina Leszczyńska. –
Zarezerwujmy czas na spokojne szukanie inspiracji, jeszcze lepiej,
gdyby szło w parze z wyborem sukni. Powinnyśmy ją kupić pół
roku wcześniej (dotyczy to również stroju pana młodego!).
Na ostatni moment można sobie zostawić: przygotowanie winietek i ewentualnie upominków dla gości, potwierdzenie ich
obecności (w tym dzieci), zaplanowanie ich rozsadzenia i ustawienia sali, a także upiększanie: zakup butów, dodatków, biżuterii,
nawet obrączek – te rzeczy są ogólnie dostępne w sklepach oraz
nieinwazyjne zabiegi pielęgnacyjne (manicure, masaż).
Ważne słowo: umowa
Wydawałoby się, że potwierdzenie zamówienia w postaci umowy to oczywistość, ale wciąż wiele spraw załatwiamy „na słowo”
albo odkładamy formalności na później. To błąd. Utrata gwarancji
usługi w początkowej fazie przygotowań jest do nadrobienia, ale
w terminie bliskim ceremonii może być fatalna w skutkach. – Podpisanie umowy jest korzystne dla wszystkich: państwa młodych,
usługodawców i podwykonawców – wymienia Paulina Leszczyńska. – Jest formalnym zobowiązaniem, więc nie ma ryzyka, że
w ostatniej chwili z występu zrezygnuje zespół albo cukiernik nie
upiecze tortu, a z drugiej strony, że z tych usług zrezygnują zamawiający. W przypadku ewentualnego niewywiązania się z umowy,
strony mogą dochodzić praw w sądzie.
Umowę trzeba podpisać nie tylko z domem czy salą weselną,
ale także z zespołem muzycznym, fotografikiem, kamerzystą, dostawcą cateringu – w tym szczególnie tortu – dekoracji, makijażystą i fryzjerem. Nie zaszkodzi jej zawrzeć także na pomniejsze
usługi. Im więcej zabezpieczeń, tym spokojniejszy sen.
Oddaj plan w dobre ręce
Są pary, które decydują się na samodzielną organizację ceremonii. Jednak większość z nas pracuje zawodowo, prowadzi ak-

tywne życie. Trudno znaleźć czas na załatwianie niezliczonej ilości
spraw związanych z weselem, a jeśli nawet jesteśmy w stanie go
wygospodarować, to o wielu rzeczach łatwo zapomnieć, a niektóre nawet nie przyjdą nam do głowy. Mnóstwo odkładamy na
później i jesteśmy zdziwieni, kiedy owo „na później” przychodzi,
a przygotowania do ślubu są w proszku.
Przy korzystaniu z usług wedding plannerki harmonogram
przygotowań przechodzi w jej ręce. To ona pilnuje terminów, kontroluje budżet i wydatki, pamięta o kolejności zamówienia usług,
kontroluje zaawansowanie przygotowań, kontaktuje się z podwykonawcami i przypomina o sprawach wymagających konsultacji.
Dba o detale, sporządza oferty do porównania (np. orkiestry czy
dekoracji). – Obowiązuje zasada: państwo młodzi wybierają, ja
czuwam nad wykonaniem, załatwiam w odpowiednim momencie określone punkty harmonogramu, umawiam wizyty, jeżdżę
z młodą parą oglądać sale, na przymiarki sukni czy próby fryzur
– wymienia Paulina Leszczyńska. – Jeśli mam pełnomocnictwo,
również podpisuję w imieniu klientów umowy.
Dla swoich klientów Paulina Leszczyńska przygotowała autorski planner. Ma formę sympatycznego, estetycznego poradnika
opartego głównie na własnych doświadczeniach i – często unikalnych – obserwacjach. Planner wskazuje, co jest do zorganizowania
na osiemnaście, dziewięć i sześć miesięcy przed ceremonią, a potem miesiąc, dwa tygodnie, a nawet dzień przed. W rzeczywistości
to przede wszystkim narzędzie pracy konsultantki, choć państwo
młodzi wiedzą dzięki niemu, jak cały proces przebiega i mogą
w nim uczestniczyć na wybranym poziomie zaangażowania.
Powierzenie organizacji wedding plannerce w zasadzie nie
ma wad, za to mnóstwo zalet. Pozwala na rzadsze, ograniczone
jedynie do niezbędnych spotkania, podczas których omawiane
są wyłącznie kluczowe sprawy. Zwalnia z dopilnowywania formalności. Daje możliwość skorzystania z szerokiej wiedzy, znajomości
branży i oferty oraz pomysłowości specjalisty i chroni od nieprzyjemnych niespodzianek.
Słowem: oszczędność czasu i nerwów.
Autor: Anna Makochonik
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Pochłonęło
ich morze
Dzbany, z których nikt nie naleje. Czołgi, które nie wystrzelą.
Wagony na wiecznej bocznicy. Nieruchome auta, nieme radia
i zabawki, które nigdy nie ucieszą dziecka – wszystko po cichej
stronie błękitu.

Ustczanka nie wpływa tam, skąd trudno wypłynąć.
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n

Był 15 grudnia 1991 roku, krótko przed północą. Siedmioletnia Marta Kasicka z Ustki miała chłopięce ciągotki, więc śniło się jej, jak pod
choinką znajduje auto z przewodem do sterowania, a potem jeździ po żaglówce wuja, który
zabierał ją na jezioro.
Dwudziestoletni słupszczanin Jacek Janta-Lipiński też już był
w łóżku; tego dnia zmarzł – z kolegami z firmy prac podwodnych
wymieniał kratę na końcu kanału elektrowni w Żydowie.
Trzynastoletni Michał Ogłoza z Darłowa jeszcze nie spał. To była
niedziela, więc obejrzał kolejny film podwodny Jacquesa Cousteau, a teraz doczytywał potajemnie „Skarby na dnie mórz” kupione
po godzinie stania przed księgarnią.
Powtórzmy: był 15 grudnia 1991 roku, krótko przed północą.
Tylko 20 minut tonął prom Salem Express. Z tysiącem pasażerów
i setką pojazdów płynął z Dżiddy koło Mekki do Safadży w Egipcie. Kapitan Hassan Moro obrał skrót i uderzył w rafę. Po latach
Marta, Jacek i Michał, choć każde w innym czasie, zejdą do wraku
wciąż kryjącego kości tych, których wtedy nie wyciągnięto.
Marta: zabrakło mi słów
– Trudno mi czegoś zabronić. Maciek Mordal, od tego roku mąż,
też nurkuje, tak się zresztą poznaliśmy. Schodziłam pod wodę
wiele razy na Bałtyku, Morzu Norweskim, Czerwonym, Adriatyku

Marta w Chorwacji. Znak numer jeden kodeksu migowego: jest OK.

i w jeziorach, np. Attersee w Austrii czy w naszym Dyminie. Ale
nie podziwiam dna, a ryby wolę z frytkami. Fisia mam tylko na
punkcie wraków. Cholernie działają na wyobraźnię. Wchodzi się
jak do muzeum. Tylko że w ciszy i bez tłoku. Moim celem jest Truk
Lagoon w Mikronezji na środku Pacyfiku: gdzie się nie spadnie do
wody, to na wrak.
– A zaczęło się od tego, że na urlopie w egipskiej Hurghadzie
pożyczyłam maskę i wsadziłam głowę pod wodę. Pierwszy raz
w życiu przestałam gadać. Nie dlatego, że bym bulgotała, ale
zabrakło mi słów. Natychmiast poszłam do pierwszego lepszego
punktu nurkowania, skąd wzięli mnie na łódkę, a z niej z butlą za
bety wrzucili do wody. Egipcjanin płynął za mną i trzymał mój zawór. Nagle przepłynęła trzymetrowa murena. Wyrwałam się, przerażona, lecz było za późno: połknęło mnie nurkowanie.
– U nas nie jest jak w Egipcie, potrzebne są papiery. Inaczej szyper nie zabierze na Bałtyk, a nawet nie nabiją butli. Dlatego zrobiłam kurs i mam certyfikat. Ale ta „biurokracja” dużo mi dała. Rozumiem, co robię, a nie jak małpa w błocie. Nauczyłam się wielu

reakcji, także w sytuacjach ekstremalnych. Opanowałam pozytywne wzorce zachowania, takie jak wzajemne sprawdzanie sprzętu
i migowe znaki nurkowe.
– Mamy kilkanaście komunikatów migowych, ale najważniejsze
są trzy: OK (kółko z palca wskazującego i kciuka), problem (poziomo chybocząca się dłoń ze wskazaniem palcem, gdzie problem)
i wynurzamy się (kciuk do góry). Nie brak sytuacji komicznych. Początkujący jako OK pokazuje kciuk do góry, bo tak jest na lądzie,
a wtedy jego partner niepotrzebnie się wynurza. Dobry trening
dają komunikaty w stylu „mam OK, lecz ty mały problem, za tobą
żarłacz”. Tak naprawdę rekiny nie są skłonne do ataków i jest ich
mało, niektórzy szukają długo i daremnie. A murena? Może odgryźć palec, ale gdy ktoś ją karmi parówkami.
– Trudne chwile? Kiedy pierwszy raz w Polsce zeszłam pod
wodę w Czarnej Dąbrowie, zalało mi maskę, bo wlazły włosy. Nie
widziałam czubka nosa, a nogami zaplątałam się w zarośla. Nigdy
więcej! – pomyślałam, a na drugi dzień już byłam w wodzie. Na
szkoleniowym wraku Bryza przy Helu byłam tak przerażona, że
nogami i rękami uczepiłam się pod wodą framugi drzwi i dwóch
dorosłych facetów palec po palcu musiało mnie odczepiać.
– Dziś smakuję nurkowanie, a nawet szukam wyzwań. W Egipcie
zeszłam na 60 metrów, żeby wjechać na ambicję kolegom. Oni byli
„tylko” na pięćdziesiątce. Oczywiście zaraz też zaliczyli 60. W Polsce
byłam na 45 metrach. Ale najprzyjemniejszy jest moment, gdy dzięki ołowianemu balastowi dochodzę nogami w dół do obranego

Ustczanka nie wpływa tam, skąd trudno wypłynąć.

poziomu, obracam się, a wtedy wyłania się zarys wraku i zaczynam
chłonąć podwodny świat. Ostatnio koło Malty oprócz wraku zaliczyłam przepiękne jaskinie – półotwarte, ciemne tunele, do których
światło wpada pod różnym kątem jakby Bóg latarką szukał. A koło
Cypru – Zenobia, jeden z 10 najpiękniejszych wraków świata, świetnie zachowany wielki wycieczkowiec, na którym wciąż stoją przykręcone stoły, a oprócz muszli rafy są muszle... łazienkowe.
– W Bałtyku najciekawszym dla mnie obiektem jest stojący na
stępce rzeczny holownik parowy Mannheim VII z bocznymi kołami
napędowymi. Płynął z Elbląga na zachód i minąwszy Łebę nadział
się na sztorm. A w ciepłych morzach – 115-metrowy prom Salem
Express, leżący na 32 metrach na prawej burcie (do lewej jest tylko 16 m od powierzchni wody). Z wraku wydobyto 850 ciał, ale
części pomieszczeń nie spenetrowano, bo to było niebezpieczne.
Przewodnicy mówią, że są tam jeszcze kości, lecz je zamknięto,
ponieważ zdarzały się ze strony miejscowych przypadki profanacji i kradzieży. Są natomiast widoczne w ładowni torby, ubrania,
auta, zabawki. To mogiła, dlatego nikt nie robi zdjęć z dziecięcymi
bucikami na ramieniu.
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Jacek: jestem za Bałtykiem
– Byłem na promie Salem Express, robi silne wrażenie. Ale jestem za Bałtykiem. Morze Czerwone jest cieplejsze (25-30 stopni)
i ma dużo lepszą wizurę (widoczność) – 20-30 m. A tu 2-3 metry,
jak przy świeczce, i 18 stopni, a i to do 20 metrów (jeziora mają
20 stopni, ale na 7-8 metrach 4 stopnie cały rok). Poza tym sezon
tu krótki, a pogoda niepewna. Jednak Bałtyk to ciekawy akwen
dla kogoś z żyłką odkrywcy. Ma małe zasolenie, więc wraki trwają
dłużej. Nie są obrośnięte koralami. Czerwone to więcej turystyki
i mniej przygotowań. Na Bałtyckim trzeba więcej umieć.

Rzeczy nieszczęśników z promu Salem Express.

– Na koszalińskiej szerokości z obiektów niezakazanych godny
uwagi jest np. aluminiowy radziecki pasażerski statek Moskwa.
Wyglądał super, ale pięć lat temu trałowiec sieciami ściął mu
nadbudówkę. Leży obok, przeciągnięta. Na wysokości Darłowa
na 36 metrach stoi na stępce fajny, dobrze zachowany żaglowiec
z początku XIX wieku. Płycej i do góry dnem leży stalowy siarkowiec, silnie już zniszczony.
– Bez wraków polecam w okolicy Jezioro Kamienne górny zbiornik elektrowni Żydowo. Jest czyste, z dobrą wizurą, ma dużo ryb,
także rzadkich – karpie, sumy. Z uwagi na pompowanie woda jest
natleniona, życie żyzne.
Michał: łączę strzępy faktów

Marta przy karabinie maszynowym na Thistlegormie. W czasie II wojny Brytyjczycy
wcielili statek do marynarki wojennej. W 1941 opłynął Afrykę z ładunkiem dla Piątej
Armii stacjonującej w Aleksandrii. Przed wpłynięciem do Kanału Sueskiego rzucił
kotwicę 5 mil od Synaju, gdzie dopadły go dwa niemieckie bombowce z Krety.
Wrak odkrył słynny Jacques-Yves Cousteau.

– Nurkuję 22 lata i zszedłem na Salem Express, ale pochłaniają
mnie wraki nieznane. Kilka sam na Bałtyku znalazłem, a 20 zidentyfikowałem. Poprzedzają to studia, literatura i kwerendy w archiwach. Niemcy robili nawet ręcznie skrupulatne opisy zatonięć.
Mam 400 stron kopii dokumentów tylko o mojej okolicy, Darłowa. To robota Sherlocka Holmesa, łączenie strzępów ze strzępami. Dwa lata szukałem fotografii pewnego parowca z czasów gdy
pływał, zanim ją dostałem od Szweda z forum. Wrak dzbankowca
w resztkami gąsiorów zidentyfikowałem na podstawie zapisu rozprawy przed izbą morską. W gąsiorach był kwas siarkowy, który
wskutek sztormu wyżarł dziurę i dzbankowiec poszedł na dno. Marzy mi się muzeum z cząstkami wraków, ale nic nie wolno wziąć.
– W tym sezonie sonar boczny mojej łodzi wykrył koło Darłowa
zarys starego szkunera. A w zeszłym z Jackiem o drugiej w nocy
ustaliliśmy inny szkuner żaglowy; zeszliśmy do niego, gdy tylko
się rozwidniło. Wiózł ładunek organiczny, zapewne zboże, na co
wskazuje nalot w ładowniach. Z najbliższych obiektów muszę rozpracować Junkersa, który wodował na wysokości Darłowa; załoga się uratowała. Domyślam się z dokładnością do 100 m, gdzie
spoczął wrak. Natomiast ustaliłem miejsce zatonięcia brytyjskiego
Lancastera. Doszedłem nawet do fotografii i nazwisk załogi bombowca. Gdy w 1943 podnosili go Niemcy, wybuchła bomba z tego
samolotu i zabiła ich. Bardziej niż wraki intrygują mnie ich historie.

Nabój do armaty na Thistlegormie. Nie przydał się w walkach z Afrika Korps.

Autor: Marek Zagalewski / Foto: Maciej Kolasiński (kolasinski.art.pl) i Maciej Mordal

Żeby zostać płetwonurkiem w Koszalinie, należy wejść na
stronę www.mares.koszalin.pl albo od razu zadzwonić pod
605 351 574 do prezesa OSP ORW Klub Płetwonurków Mares Mariana Kurtiaka, który od 30 lat jest również instruktorem i zaprasza na zajęcia dorosłych oraz dzieci od lat ośmiu.
Żeby zostać płetwonurkiem w Słupsku, należy na Facebooku kliknąć „nurkowanie Słupsk” albo od razu zadzwonić
na 502 063 781 do właściciela Centrum Nurkowego Ustka
Jacka Janty-Lipińskiego, który „zrobi nurka z każdego, gdyż
zaraża pasją”, począwszy od dzieci w wieku 7-8 lat.

Marta w wodach maltańskich.

Styl życia
Domek z tysiącem kluczy. Cały pęczek jest
pod daszkiem. Należy otworzyć domek
odpowiednio dobierając klucze, przy czym
każde drzwiczki kryją niespodziankę.

Skrytki

– terenowa namiętność
W Koszalińskiem jest 706 skrytek. Znaleziono je ponad 40.000 razy. Najczęściej tę przy Pomniku Zaślubin w Kołobrzegu (602 razy),
a w samym Koszalinie przy ptakach Hasiora (278), w dawnej zajezdni tramwajowej, koło głównej poczty, przy lwach i w Parku Różanym.

z

ałożycieli i odkrywców skrytek łączy geocaching,
pasja z użyciem GPS. Chodzi o ukrycie w terenie
lub znalezienie pojemnika (cache). Założyciel
skrytki podaje jej współrzędne w sieci, a wewnątrz
umieszcza prezenty (breloczki, figurki, smycze)
oraz dzienniczek. Znalazca wpisuje się do niego (i w necie), bierze
prezent i zostawia swój – wypada, by nie mniejszego waloru.
Zabawę wymyślił…

… Amerykanin Dave Ulmer, który ukrył wiadro z gadżetami
w lesie w stanie Oregon 17 lat temu – dzień po tym jak Bill Clinton polecił armii wyłączyć zakłócanie sygnału GPS. Ulmer podał
współrzędne wiadra na forum. Zapaleńcy rzucili się do schowka,
dzielili się przeżyciami i sami zaczęli zakładać skrytki. Szybko powstał serwis geocaching.com, mający obecnie najliczniejszą bazę
skrytek na świecie. W wielu krajach są odrębne serwisy, co rodzi
niedogodności. Podane na wstępie liczby dotyczące Koszalina są
dokładne, lecz niekompletne, bo tylko z geocaching.pl (polska
nakładka geocaching.com), tymczasem nasi keszerzy rejestrują
się też w rodzimym opencaching.pl, gdzie za nic się nie płaci. A że
wielu wpisuje się tu i tu, trudno o całościowe dane statystyczne.
Liczbę polskich keszerów szacuje się na 20.000.
Skrytki lokują…
… w atrakcyjnych miejscach. Wielkość – od naparstka do paru
kubików. Im więcej pomysłowości, tym lepiej. W serwisie do

współrzędnych dodaje się ikony-atrybuty: miej latarkę, wymaga pływania, wspinaczka na drzewo, kolce, kleszcze, spadające
kamienie, blisko stacja paliw, dostęp zimą, dozwolone ognisko,
polecane dla dzieci. Cenione są opisy: historia i ciekawostki dotyczące miejsca; także zdjęcia.
Pojemnika nie umieszcza się w miejscu mogącym wzbudzić
podejrzenie zamachu, w rezerwacie czy koło przedszkola (myszkujący obok mężczyźni budziliby niepokój); ze względu na środowisko również się nie zakopuje.
Jeśli skrzynka jest w miejscu publicznym, odkrywca uważa, by
jej nie spalić. – Gdy szukaliśmy w ścianie kościoła w miasteczku
nad Adriatykiem, robiliśmy trzykrotne podejście – wspomina na
forum Agnieszka. – W końcu wybraliśmy się tam nocą, gdy nie
było spacerowiczów.
Wśród leśnej ciszy…
… leży mały Cetyń. Opodal kajaki i miejsca wędkowania. W tej
scenerii pokoje z kuchnią myśliwską nazywające się Leśny Sen
prowadzi Kamila Sokal: – Są goście, których łódki, ryby, a nawet
bobry nie obchodzą. Robią u nas bazę wypadową i ruszają ze
smartfonami szukać. To keszerzy. Sami też zrobili tu skrytkę, 10
metrów od domu. Mąż, Krzysztof, leśnik i fotograf, z jednego ze
swoich zdjęć zrobił fototapetę – byk i łanie o świcie. Keszerom tak
się spodobała, że skopiowali ją, zalaminowali i umieścili jako gadżet w wielkim dębie.
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Skrytka w wydrążonym pniu i typowe akcesoria keszera,
m.in. komórka z programem C:GEO. Maskowanie w lesie
pozwala długo trwać skrytce i czyni ją niewidoczną dla
„mugoli” – ludzi mogących zniszczyć skrzynkę.

Przybywają tu z Koszalina, Śląska, Kujaw. Niezwykły powód jest
blisko.
Aż 162 skrytki…
… tworzą opodal geościeżkę Kaszëbë – tak zespół keszerów
z Kaszub zaprezentował swą małą ojczyznę. Każdy schowek ma
w nazwie hasło z leksykonu kaszubskiego. Są więc szpacéra (spacer), tirzëc (jechać wierzchem), sztrąd (brzeg), tusk (pies), danka
(choinka), Danuta Stenka (aktorka z Kaszub), jezornica (duch utopionej dziewczyny, który wciąga kąpiących się, a rybakom przewraca łodzie), purtki (złośliwe diabełki). Jeden z diabełków znad
jeziora Jeleń pruł rybakowi sieci i wypuszczał ryby. Aż rybak go
nakrył. Purtek się założył, że rybak nie zdoła tego dnia nic złowić.
Jednak rybak znalazł zatoczkę otoczoną brzegiem, a wyjście zastawił siecią. Diabełek dmuchał, robił fale, lecz ryby zostały i odtąd
purtek służy rybakowi.
Skrytki tworzą punktowo napis Kaszëbë na obszarze 3x19 km! –
Dużo zachodu wymagała kombinacja laserowa Bôłt (Bałtyk) – daje
przykład ciekawego keszu Piotr baloniarz Grabaszewski spod By-

towa (7000 znalezień, 120 założeń, pomysłodawca i koordynator
całości, autor Bôłtu). – Trzeba o zmierzchu podejść do drzewa
i dzięki latarce dostrzec wystające z kory kabelki (na małe rozwiercenia pozwolił leśniczy), przyłożyć do nich baterię i laser wskaże
drugie drzewo, 70 m dalej, tu kolejny laser wceluje w następne
drzewo (25 m), które ostatecznie da smugę na skrytkę (30 m).
Można dojść też w dzień: trzeba złapać punkt laserowy na kartce
i z nią podążać od drzewa do drzewa.
Leśnik i fotograf Karol Veith (nick leśne oko lub puszczyk, zależnie od serwisu) dumny jest z udziału w innym wielkim założeniu:
70 skrzynek ścieżki Skarb Leśnika we wszystkich nadleśnictwach
rejonu koszalińsko-słupskiego, z inicjatywy szczecineckiej dyrekcji
lasów na 70-lecie RDLP. Pewna skrytka jest w jednej z 48 dostrzegalni RDLP, czyli w wieży z tarasem widokowym, na której obserwator wypatruje pożaru. Pod numerem telefonu 506 075 027 spytaj najpierw, czy dyżuruje, a przy okazji wdaj się w leśną rozmowę.
Intrygujące pomysły…
… to najwyższa półka keszerska. Baloniarz: – Ściana kościoła,

Skrzyneczka Dom Skrzata i jej wnętrze.

Styl życia
a w niej cegła z tabliczką wodociągową, jakich wiele, tyle że do
góry nogami. Chwytam i z muru wyjeżdża na prowadnicach skrytka. Kopara mi opadła.
Teoretycznie najtrudniej zdziwić gdańskiego radcę Jakuba
qbackiego Kaczyńskiego, lidera polskich odkrywców: 13.000 znalezień w Polsce i 4.000 za granicą. – Właśnie jestem z żoną w Miszkolcu na Węgrzech, na biegach na orientację, bo łączę geocaching z innymi formami ruchu – mówi rekordzista, który znajduje
skrzynki w Egipcie i Szwecji, w Albanii i Walii. – Pomysłowość i możliwości techniczne są niewyczerpalne, skrytki wciąż będą zaskakiwać. Ostatnio w Szczecinie natknąłem się na skrzynkę na listy. Tyle
że szarą i z napisem „Kontakt OC”. OC? Opencaching.pl! Autor
przyjął odwrotną kolej: trzeba wrzucić kartkę z nickiem i datą, a on
sam dopełni wpisu w necie.
Osobliwe miejsca…
… też przyciągają do skrzynek. Weźmy Kępno, gdzie w 1915
po tajemniczej eksplozji runął, płonąc z 20 ludźmi na pokładzie,
zeppelin SL6, lecący na patrol nad Zatokę Fińską; załoga drugiego
sterowca, SL4, obserwowała śmierć kolegów z odległości 20 mil
morskich. Albo skrytka w Alei Mrówek między Koszalinem a jeziorem Nicemino: największe w Europie skupisko mrówki ćmawej
budującej mrowiska nawet dwumetrowej wysokości. Schowek jest
blisko kamienia pamięci Tadeusza Podkówki, który całą zawodową karierę poświęcił mrówkom. Z innych miejsc wymieńmy kuter
w Chłopach i szlak kamieni granicznych między ziemiami klasztornymi a gruntami Koszalina od Dzierżęcina po Bonin, gdzie trzeci
kamień ostatecznie wskazuje dojście do skrytki.
Ukrycie może…

Skrzyneczka w postaci motyla.

… zmylić nawet wytrawnego keszera. – Byłem już na koordynatach (współrzędnych), odstawiłem rower i szukałem długo wokół,
aż się okazało, że rower postawiłem na skrytce – opowiada Andrzej
abigeo Bilor z Koszalina (6.000 znalezień i 100 założeń). Jedną
z wysoko ocenianych jest jego trzyetapowa skrzynka na masywie
Góry Chełmskiej, na strumieniu Grodna, który trzeba kilka razy
przekroczyć w fantastycznym otoczeniu.
Abigeo chwali innego koszalińskiego keszera, zwłaszcza za cacuszka miejskie. Marek marmagi Magiera słynie z wykończenia.
Rekordy ulubień w portalu bije jego skrytka z okazji 750-lecia miasta: po odczytaniu dwóch śródmiejskich tablic zyskuje się klucz
zamka szyfrującego metalową skrzyneczkę w ścianie ratusza, zdobioną przez autora numeryczną obrabiarką.
Za zabawą nadąża…
… biznes. Składnica Harcerska proponuje zgrabne, odporne
logbooki idealne do probówek 60 ml i same probówki różnych
rozmiarów, magnesy do mocowania, przylepne folie, naklejki i pokrowce na skrytki, certyfikaty pierwszego znalazcy na papierze
czerpanym z pieczęcią lakową i suchą (wśród keszerów są łowcy
pierwszych znalezień!), breloczki, koszulki, kalendarze keszera
i przyborniki – ma się rozumieć z dostawą. Ponadto... przedmioty
podróżujące (geokrety/travel bugi). – Tych nie bierze się ze skrytek
dla siebie, ale umieszcza w następnych znalezionych skrzynkach
zgłaszając to w sieci, a potem widać ich wędrówkę na geomapie
– tłumaczy puszczyk/leśne oko Veith, którego kret-dukat pokonał
jak dotąd 22.000 km nie mijając Malty.
– I tylko szkoda, że coraz mniej jest nieokeszowanych miejsc –
wzdycha Piotr Grabaszewski baloniarz.
Autor: Marek Zagalewski / Foto: Krzysztof Sokal

Krypteks jak w Kodzie Leonarda da Vinci. Po dotarciu na miejsce osoby rozwiązują
zagadkę która doprowadza do fizycznej skrytki. Krypteks jak w Kodzie Leonarda
da Vinci. Po dotarciu na miejsce osoby rozwiązują zagadkę która doprowadza do
fizycznej skrytki.
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Dobrzy
ludzie
z Syczuanu

Na miasteczko składają się kolorowe ceglane domki, w charakterystycznym tybetańskim stylu. Niektóre z nich mają piękny,
intensywnie żółty kolor, z bordowymi framugami drzwi i okien. Pięknie komponują się do nich bordowe ubrania mnichów
przemykających uliczkami Litang. Wokół górują ośnieżone szczyty. Mieszkańcy chodzą w pięknych, tradycyjnych strojach,
gdzie elementem charakterystycznym wśród mężczyzn są filcowe kapelusze z piórkiem. W tym całym nowym, egzotycznym
świecie, w którym znaleźliśmy się po kilku dniach drogi, pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne. Na tle gór i klasztorów
mali mnisi grają w Pokemony.

Podróże

c

hiny to trzeci pod względem wielkości terytorium
kraj na świecie. Dzieli się na 22 prowincje, 5 regionów autonomicznych, 4 tak zwane miasta wydzielone oraz 2 specjalne regiony autonomiczne.
To kraj, w którym żyje grubo ponad miliard ludzi
mówiących różnymi językami, piszących w różnych alfabetach,
wierzących w wielu bogów. Państwo nie do zaszufladkowania,
kojarzące się jednak z kilkoma oklepanymi hasłami, wciąż tymi
samymi atrakcjami turystycznymi i widokami.
Wielu turystów przyjeżdżających do tego kraju wybiera wciąż
powielające się trasy, z punktami do odwiedzenia umiejscowionymi nawet co kilkaset kilometrów. Skacząc z jednego turystycznego miejsca na kolejne nigdy nie trafimy do mało znanych wiosek,
w których poczujemy atmosferę odosobnienia, tradycji i autentyczności i gdzie jednocześnie nie staniemy w kolejce po bilety
do następnej wycenionej atrakcji.

Tymczasem Chiny to miejsce gdzie każda prowincja, każdy region to państwo w państwie, z odrębną kulturą, gdzie Pekin wydaje się być oddalony o tysiące lat świetlnych. Każda z tych prowincji
to pole do odkrycia nowych, ukrytych perełek.
Prawie dwa tysiące kilometrów na południowy zachód od Pekinu znajduje się prowincja Syczuan. Graniczy ona od zachodu
z Tybetem, do którego wjazd dla turystów jest nieco utrudniony,
ale nie niemożliwy - wystarczy zebrać odpowiednią grupę podróżnych oraz mieć wystarczającą ilość pieniędzy, by móc pokryć
koszty przewodnika, samochodu i wszystkich udogodnień, których wykupienie jest dla turystów obowiązkowe.
Stolicą prowincji jest Chengdu - ponad trzymilionowe miasto
znane przede wszystkim z bazy badawczej poświęconej pandom. O ile dojazd ze stolicy Chin do Chengdu jest dosyć prosty
- zwłaszcza jeśli chodzi o kolej lub samolot, to dalej trzeba liczyć
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się z wieloma godzinami spędzonymi w autobusach jadących
ze średnią prędkością 40 km na godzinę - ze względu na kręte
górskie drogi, niektóre odcinki pokonuje się w bardzo powolnym
tempie. Cała ta niespieszność daje jednak możliwość obserwacji
miejscowych, skosztowania lokalnych specjałów w przerwach czy
daje też czas na podziwianie niesamowitych widoków. Im dalej na
zachód, tym coraz bardziej zmieniają się rysy miejscowych. Coraz
bardziej śniade twarze, wyraźniejsze kości policzkowe i szerokie
szczęki nadają Tybetańczykom nieco tajemniczy, szlachetny wygląd. Przez kolejne kilka dni wędrujemy po opustoszałych górach,
mijamy stada jaków i wspinamy się na przełęcze. Zbliżając się do
miasteczek podziwiamy kunszt zrobionych z kamieni napisów
w języku tybetańskim, które zdobią okoliczne wzgórza. Syczuan
oprócz swojej odrębnej, tybetańskiej kultury kojarzony jest także
z ostrymi przyprawami. To prowincja, gdzie wszystko smakuje piekielną papryczką chilli.
Litang
Klasztor Lithang Gomba widać już z daleka i od razu robi

niesamowite wrażenie. Zbudowany jest na zboczach wzgórza,
a jego teren ogrodzony jest białym murem. Samo miasteczko
to ważne miejsce na mapie dla Tybetańczyków, gdyż to właśnie
tutaj w latach pięćdziesiątych XX wieku znajdowało się centrum
antychińskich wystąpień. W ich konsekwencji, w Lhasie wybuchło
powstanie tybetańskie, wymierzone przeciwko komunistycznemu
rządowi chińskiemu i mające na celu dążenie do niepodległości
Tybetu. Powstanie nie zakończyło się jednak sukcesem - w walkach zginęły tysiące Tybetańczyków, wielu mnichów zostało straconych, a świątynie zniszczone.
W dalszym ciągu Litang, pozostające poza granicami autonomicznego regionu Tybetu, jest ośrodkiem oporu przez chińską
władzą. Przy klasztorze spotykamy mnicha. Nie mówi on po angielsku, ale my od kilku dni podróżujemy z chińską koleżanką,
która gdy trzeba odgrywa rolę naszego tłumacza. Dostajemy zaproszenie na herbatę, której towarzyszą opowieści, a ilustracją do
nich są nielegalne zdjęcia Dalajlamy. Duchowy przywódca Tybetu
jest bowiem postacią dysgloryfikowaną przez rząd i takiej samej
postawy wobec niego wymaga się od Tybetańczyków. Wielu

Podróże

z nich w dalszym ciągu jest więźniami politycznymi czy cierpi prześladowanie ze strony rządu chińskiego. W aktach protestu przed
takim traktowaniem doprowadzeni do skrajności Tybetańczycy
dokonali w latach 2011-2013 serii samospaleń, także na terenie
Syczuanu.
Tybetańskie wesele
Na wejściu młoda dziewczyna podaje nam tacę, na której leżą
rozsypane papierosy i cukierki. Podobno trzeba wziąć po dwie
sztuki i wtedy można wejść do środka.
Na parterze domu weselnego znajduje się przestrzeń do tańca,
obecnie trochę pusta, wszyscy znajdują się na piętrze. Po wejściu
na górę stajemy w kolejce, żeby odebrać swoją partię momosów małych pierożków z mięsem z jaka serwowanych z wielkiego gara.
Tak zaopatrzeni znajdujemy swoje miejsce przy stole. Ktoś podaje
papierowy kubeczek, do środka wrzucając kawałek suszonego
mięsa jaka. To tybetański sposób na to, by piwna piana nie zajęła
połowy kubka.

Panna młoda nie wygląda na szczęśliwą. Podobno to jednak
tylko poza - powinna udawać smutek ze względu na odejście
z rodzinnego domu. Ubrana w tradycyjny, kolorowy strój i białą
chustę, otoczona jest gośćmi i zwyczajnym weselnym gwarem.
Prezenty ślubne stanowią zazwyczaj pieniądze. Powinny być spakowane w białą chustę, którą otwiera się od razu po wręczeniu,
a podarowana kwota wpisywana jest przez mnicha do specjalnego zeszytu.
Wnętrze domu jest kolorowe - na ścianach królują barwne wzory, dominuje czerwień. Goście weselni, zaskoczeni naszą obecnością, przyglądają się nam ciekawie, ale życzliwie. Sami wyglądają
dla nas jak z filmu, mimo że większość z nich ubrana jest zupełnie
zwyczajnie, po europejsku, wcale nie odświętnie. Niektóre kobiety kręcą małymi młynkami modlitewnymi lub trzymają w rękach
różaniec. Dzieciaki jak zwykle chętnie pozują do zdjęć. Dorośli
najczęściej wznoszą toast zwykłą wodą. Tak właśnie spełniają się
marzenia o tym, by zostać zaproszonym na wesele prosto z ulicy.
Autor: Katarzyna Rodacka
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Siódme wcielenie
czterdziestolatki
spod znaku Forda
Zazwyczaj w naszej rubryce pojawiają się samochody duże, czasami spektakularne. Tym razem jest inaczej. Prezentujemy nowego
Forda Fiesta. Producent zachwala go jako najbardziej zaawansowane technologicznie auto miejskie w całych dziejach motoryzacji.
My jednak popatrzymy na nie głównie nie przez pryzmat zastosowanych nowinek technicznych, ale z punktu widzenia oczekiwań
potencjalnych użytkowników, wśród których bez wątpienia jest wiele pań z bardzo pragmatycznym podejściem do środków lokomocji.

t

rudno w to uwierzyć, ale Ford Fiesta ma już 40 lat!
Ten miejski hatchback, produkowany od 1976 roku,
w momencie wejścia na rynek był pierwszym autem
klasy B w historii amerykańskiej marki. Do dziś jest
jednym z najlepiej sprzedających się samochodów
w historii Forda (ponad 16 milionów egzemplarzy)
i światowej motoryzacji w ogóle. Także dla wielu Polaków był
pierwszym autem rodzinnym – wspominanym z sentymentem lub
nadal wykorzystywanym.

Samochód używany na co dzień ma być niezawodny, wygodny, możliwie najtańszy w eksploatacji. Jeśli jeszcze pozwala odczuć odrobinę przyjemności z jego prowadzenia, kierowca jest

zadowolony. Dobrze również, by z powodu swojego wyglądu nie
narażał właściciela na niewybredne żarty, jak nieszczęsny Fiat Multipla, uznawany niegdyś za najbrzydsze auto świata.
Nowa Fiesta z pewnością spełnia te oczekiwania z naddatkiem. Nasz redakcyjny test dotyczy auta z silnikiem 1.0 EcoBOOST o mocy 100 koni mechanicznych i sześciobiegową manualną
skrzynią biegów, którego użyczył nam salon Bemo Motor z podkoszalińskich Starych Bielic.
Wielkość
Wprowadzona niedawno do sprzedaży nowa Fiesta jest nieco
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szersza niż jej poprzedniczka (niecałe 30 mm) i nieco dłuższa (o 70
mm), ale to wciąż auto segmentu B, czyli małe, miejskie. Zaskakuje
jednak – bardzo pozytywnie – ilością miejsca w przedniej części.
Nawet wysoki kierowca (190 cm wzrostu) usiądzie za kierownicą
wygodnie - ma się rozumieć przy odsuniętym maksymalnie do
tyłu fotelu. To oczywiście wpływa na ilość miejsca dla pasażerów
siedzących na tylnej kanapie, ale trzeba podkreślić, że znajdująca
się z tyłu osoba o wzroście średnim albo dziecko ma wystarczający
komfort do podróżowania.
Lekkość prowadzenia
System elektrycznego wspomagania kierownicy powoduje, że
pierwszym wrażeniem po uruchomieniu auta jest lekkość prowadzenia. Naprawdę nie trzeba wiele siły, żeby kierować nową
Fiestą.
Inna rzucająca się od razu w oczy rzecz to fenomenalny promień
skrętu, dzięki któremu łatwo tym samochodem operować nawet
tam, gdzie jest ciasno, a więc na przykład w warunkach miejskich.
Parkowanie przestaje być problemem. Zamontowana nowoczesna kamera cofania pokazuje obraz tego co dzieje się wokół
samochodu, a aktywne, reagujące na ruch pojazdu linie wyświetlające się na ekranie naprowadzają na właściwą pozycję i ostrzegają o przekroczeniu bezpiecznej odległości od przedmiotów
w otoczeniu. Nie trzeba chyba specjalnie przekonywać, że to
kapitalne rozwiązanie, redukujące stres, kiedy kierowca musi się
wpasować się w niewielką przestrzeń postojową.
Płynna i ekonomiczna jazda
W aucie, którym jeździliśmy, zamontowana była sześciobiegowa skrzynia biegów. Pozwala ona na bardzo miękką jazdę. Dzięki

odpowiednim czujnikom osoba kierująca dostaje wskazówki, kiedy najlepiej zmienić bieg. Na podstawie obserwacji chwilowego
zużycia paliwa możemy powiedzieć, że stosowanie się do tych
podpowiedzi jest bardzo opłacalne, bo ilość spalanej wtedy
benzyny znacząco spada. Generalnie trzeba podkreślić, że mimo
turbodoładowania nowa Fiesta ze stukonnym silnikiem pali niedużo: w jeździe mieszanej zużycie paliwa w trakcie naszego testu
nieznacznie przekraczało 6l/100 km, a w trakcie jazdy na dłuższych odcinkach (warunki autostradowe) spadało sporo poniżej
tej wielkości.
I jeszcze jedna obserwacja dotycząca komfortu jazdy, a związana z silnikiem: nawet przy przesadnie wysokich obrotach celowo
osiąganych przed zmianą biegu na wyższy, silnik nie „wył”. Tak
więc cichy silnik i doskonałe wytłumienie kabiny to kolejne atut
nowej Fiesty.
Bruk niestraszny
Fiesta doskonale trzyma się drogi, pewnie wchodzi w zakręty.
I co równie ważne, została wyposażona w zawieszenie, które powoduje, że jazda po dziurawej szosie albo po kocich łbach nie jest
problemem. Warto to podkreślić, bo wiele aut, nawet z segmentu
wyższego, pod tym względem zawodzi. Możemy więc amortyzację dopisać do zalet tego „malucha”.
Tak jak i bardzo wygodne fotele. Co prawda regulować je można tylko w podstawowym zakresie, ale są tak skonstruowane, że
dają plecom stabilne podparcie i siedzi się w nim komfortowo.
Po prostu smukła
Nowa Fiesta ma ładną sylwetkę. Duży „grill” powoduje, że
z przodu wydaje się ona większa i jakby niższa (w stosunku do po-
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przedniczki rzeczywiście jest obniżona, ale tylko o 1 cm). W ogóle
przednia część nadwozia zdecydowanie przypomina poprzednią,
szóstą generację. Linia boczna oraz tył różnią się od niej już zdecydowanie. Ale chyba największa zmiana w wyglądzie to rozmieszczenie tylnych reflektorów: dotychczas były ustawione w pionie,
a obecnie są poziome, przy czym mocno nachodzą na klapę.
Wewnątrz również nie ma na co narzekać pod względem estetycznym. Plastiki są dobrej jakości, dokładnie spasowane. W formie pokręteł czy przycisków zostało zachowane sterowanie tylko
funkcjami najczęściej wykorzystywanymi (np. nawiewem i klimatyzacją). Inne funkcje – niektóre bardzo zaawansowane – opanowujemy za pomocą wyświetlacza multimedialnego.
Pod własne upodobania
My jeździliśmy autem z silnikiem jednolitrowym, ale do dyspozycji potencjalnych nabywców są również inne jednostki napędowe. Generalnie w zakresie podstawowym jest 10 wersji modelu.
Tak jak i szeroka gama opcji wyposażenia, która powoduje, że
można nową Fiestę skonfigurować pod własne indywidualne preferencje. Są wśród nich systemy wspomagające bezpieczeństwo
(np. śledzenie czy trzymamy się pasa ruchu, system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach a nawet tempomat aktywny). Komfort podniesie z pewnością elektrycznie podgrzewana
przednia szyba albo podgrzewane fotele.

Nowa Fiesta to pierwszy model Forda dostępny z systemem nagłośnienia audio klasy premium Bang & Olufsen PLAY. Układ z 10
głośnikami jest wyposażony w dziewięciokanałowy wzmacniacz
i centralny głośnik, montowany na desce rozdzielczej oraz głośnik
niskotonowy z membraną o średnicy 200 mm ukryty w bagażniku. Jeśli komuś mało, może zamówić opcjonalnie system dźwięku
przestrzennego, który zapewnia efekt 360 stopni, czyli porównywalny z tym, czego można doświadczyć na sali koncertowej (jak
się doczytaliśmy, podobne rozwiązanie stosuje Audi np. w modelu Q7).
To wszystko ma znaczenie, ale chyba najważniejszy jest fakt, że
mamy do czynienia z autem, które pozwala się polubić od pierwszych chwil jazdy. Ma naprawdę długą listę zalet, które pozytywnie
wyróżniają w konkurencji z samochodami innych producentów.
Czy znowu się stanie hitem sprzedażowym, czas pokaże.
Warto wyrobić sobie własne zdanie na temat Forda Fiesta i po
prostu umówić się w salonie Bemo Motors na jazdę próbną telefonicznie (nr tel. 94 340 04 00) lub za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie internetowej dealera.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

Motoryzacja

Nowy Opel Insignia
– obietnica dotrzymana
Opel zapowiadał drugą generację modelu Insignia jako zupełną nowość. I dotrzymał słowa. Nowa płyta podłogowa, zaprojektowane
od zera lekkie silniki z aluminium, a przede wszystkim nowa stylistyka nadwozia. Do tego mnóstwo rozwiązań technicznych
wspierających komfort i bezpieczeństwo, znanych dotąd raczej z samochodów klasy premium. To wszystko składa się na efekt,
który nie zawiedzie nawet najbardziej przywiązanych do pierwszej generacji gorących jej fanów.

o
dażowy.

ferowana przez osiem lat „pierwsza” Insignia
okazała się bardzo udanym produktem Opla.
Zdecydowało się na jej zakup prawie milion
osób. Teraz pojawił się następca – bez wątpienia mający szansę przebić tamten wynik sprze-

W „Prestiżu” prezentowaliśmy już Państwu to auto. Była to jednak wciąż zapowiedź oparta na rozmowie z panem Eugeniuszem
Dowbuszem, koszalińskim dealerem marki. Tym razem możemy
już na podstawie własnego doświadczenia podzielić się wrażeniami z jazdy, bo Insignia jest już w normalnej sprzedaży.
Przetestowaliśmy dwie wersje – kombi z automatyczną, sześciobiegową skrzynią biegów i sedana z tradycyjną, manualną. Oba
wozy miały ten sam silnik, czyli półtoralitrowy motor benzynowy
z turbodoławowaniem o mocy 165 koni mechanicznych.
Najpierw parę zdań o kombiaku w automacie. Pierwsza rzecz
rzucająca się w oczy to jego długość. Wynosi ona 496 cm! Kierowcy, którzy przesiądą się z mniejszych aut będą potrzebowali

dłuższej chwili, żeby wyczuć te gabaryty i w sposób pewny operować wozem, na przykład parkować. Jak można się spodziewać,
wydłużenie Insignii przekłada się na pojemność bagażnika i ilość
miejsca na tylnej kanapie. Bagażnik spokojnie wystarczy, by pomieścić wszystkie walizki dużej rodziny wyjeżdżającej na długie
wakacje. Z kolei pasażerowie siedzący z tytułu również nie mają
najmniejszych powodów do narzekania. Nawet wtedy, kiedy osoba o wzroście 190 cm siedzi za kimś równie wysokim. To ogromny
atut tego samochodu.
Co do prowadzenia. Są zwolennicy i przeciwnicy skrzyni automatycznych – kwestia gustu. Nam automat Insignii się spodobał. Jego główną zaletą z punktu widzenia użytkownika jest
płynność przełożeń. Przy normalnej a nie „sportowej” jeździe
biegi zmieniają się gładko, cichutko, prawie niezauważalnie.
Wśród opcji do wyboru przy mocniejszym silniku (2.0 Turbo,
260 KM) jest skrzynia ośmiobiegowa jeszcze łagodniej zmieniająca biegi.
Auto bardzo płynnie wchodzi w zakręty, co wypróbowaliśmy
na drodze między Drzewianami a Polanowem, gdzie nie brakuje
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pagórków i ostrych zakrętów – również przypominających prawdziwe górskie serpentyny. Samochód pokonywał jest bardzo
stabilnie. Nawet spora prędkość nie odbierała kierowcy poczucia
pewności i bezpieczeństwa.
W nowej Insignii kierowcy spotkają się z wyświetlaczem HUD
(Head-Up), który pokazuje określone dane na szybie na wprost
oczu kierowcy. Jeśli ktoś ma obawę, że to przeszkadza podczas
jazdy, niech uwierzy na słowo, że tak nie jest - albo niech sam
wypróbuje HUD-a. Technologia znana w lotnictwie myśliwskim
od lat 50. ubiegłego wieku, 10 lat temu wkroczyła do motoryzacji,
a obecnie się upowszechnia. Jak widać, w wyświetlacze takie wyposażane są już nie tylko samochody luksusowe.
Co taki system daje kierowcy? Najważniejsze informacje pokazywane są bezpośrednio przed jego oczami, więc nie trzeba
odrywać wzroku od drogi. Takie chwilowe odwrócenie uwagi to
nie tylko czas, w którym nie patrzymy co dzieje się przed nami,
ale również na moment pogorszenie widzenia związane z akomodacją oka do nowych warunków (inaczej: dostosowywaniem
się gałki ocznej do rzeczy widzianych blisko na desce rozdzielczej
i tych daleko za przednią szybą). Ale to nie wszystko. Kiedy jedziemy w nocy i nagle spoglądamy na jasny wyświetlacz na konsoli
środkowej, a później z powrotem na drogę, jesteśmy przez chwilę

oślepieni przez zmianę oświetlenia. Właśnie w takich sytuacjach
niezwykle pomocy jest wyświetlacz HUD.
Na czym polega jego praca? Chodzi o to, że szyba zatrzymuje
konkretną długość fali świetlnej. Mówiąc inaczej – jest przezroczysta, ale nie dla określonej barwy. Właśnie tę barwę w postaci
wskazań widzimy na wyświetlaczu.
Wspomnieliśmy już o dużej przestrzeni w kabinie. Budując obraz komfortu, warto dodać, że kierowcy nie przytłacza nadmierna
liczba przycisków. Rozłożone są w bardzo przemyślany sposób,
toteż bardzo szybko zapamiętujemy ich położenie. Równie dobrze rozlokowane są podręczne schowki i uchwyty na napoje.
Na osobne podkreślenie zasługuje również jakość oprzyrządowania multimedialnego. Na przykład sparowanie telefonu komórkowego zajmuje dosłownie chwilę. Prosta w obsłudze i przejrzysta graficznie jest nawigacja. Generalnie wszystkie elementy,
którymi steruje się za pomocą panelu środkowego są intuicyjne.
Wysoką jakość mają również głośniki zamontowane w nowej Insignii. Jakość dźwięku pozytywnie zaskakuje.
Auto z manualną skrzynią biegów wydaje się nieco dynamiczniejsze niż to z automatyczną. Być może to jedynie subiektywne
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odczucie, że przyspieszanie jest łatwiejsze. Kierowca z tendencją
do używania „ciężkiej nogi” na pewno nie będzie zawiedziony.
Zapędy do szybkiej jazdy może studzić – o ile użytkownik zechce
z niego skorzystać i ustawi go sobie na wyświetlaczu – bardzo
praktyczny kolorowy pasek średniego zużycia paliwa w czasie rzeczywistym. W parę chwil kierowca zorientuje się wtedy, że płynna
jazda procentuje zdecydowanie niższym spalaniem.
Nowy Opel Insignia jest kolejnym potwierdzeniem obserwacji, że producenci wraz z każdą nową generacją aut określonego
segmentu wyposażają je w elementy z segmentów wyższych.
W Insignii jest to przede wszystkim masa zaawansowanej elektroniki zarówno ułatwiającej codzienne użytkowanie samochodu, jak
i podnoszącej poziom bezpieczeństwa. Niewiele brakuje jej już do
segmentu premium przy zachowaniu przystępnego poziomu cen.
I jeszcze jedna rzecz, choć podczas naszego testu nie trzeba
było z niego korzystać. Mowa o systemie OnStar. W każdej kłopotliwej sytuacji kierowca może dzięki niemu skontaktować się
z centrum pomocy. Tam odezwie się w jego rodzimym języku (!)
asystent, który udzieli potrzebnych informacji albo wezwie odpowiednią pomoc. Swoisty Anioł Stróż.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński
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Koszaliński serwis
firmy Krotoski-Cichy
najlepszym serwisem
VW w Polsce!
Nagroda jaką otrzymał właśnie serwis firmy Krotoski-Cichy w Koszalinie ma ogromną wartość, bo o jej przyznaniu zdecydowali sami
klienci. Zdobywając tytuł najlepszego w Polsce, koszaliński serwis znalazł się w elitarnym gronie 100 najlepszych punktów serwisowych
koncernu na świecie.

o

gólnoświatowy konkurs Volkswagena dla punktów serwisowych marki dotyczy dwóch kryteriów:
jakości obsługi i dynamiki wzrostu stopnia zadowolenia obsłużonych klientów. W pierwszej kategorii w roku 2017 najlepszy okazał się koszaliński
serwis firmy Krotoski-Cichy.

O zwycięstwie w konkursie jakościowym decydują zawsze klienci. Otóż po każdej wizycie w serwisie (w jakiejkolwiek sprawie) są
oni telefonicznie pytani przez ankieterów Volkswagena o stopień
satysfakcji z usługi. Oceny się kumulują, a najwyższa średnia wyłania lidera. W przypadku Koszalina jest to w roku niebagatelna liczba
udzielonych odpowiedzi, którą liczyć należy w grubych tysiącach.

Motoryzacja
Przemysław Żarna, dyrektor oddziału firmy Krotoski-Cichy
w Koszalinie, przyznaje, że nagroda zaskoczyła jego i cały zespół.
Jednocześnie ogromnie wszystkich ucieszyła: - Przypadła nam,
serwisowi z niewielkiego Koszalina, a nie serwisowi działającemu
w jakiejś metropolii! Tym większa satysfakcja. A zaskoczenie bierze się stąd, że my po prostu pracujemy po swojemu, nie myśląc
splendorach. Tytuł najlepszego serwisu Volkswagena w kraju to
jednocześnie wielkie wyzwanie, bo nie wypada teraz obniżyć lotów, musimy ten poziom utrzymać – śmieje się Przemysław Żarna.
Jak zespół uczci sukces? – Na pewno wspólnie będziemy się
cieszyć – mówi dyrektor. – Jaka będzie forma spotkania zespołu
z tej okazji, jeszcze nie zdecydowaliśmy.
Koszaliński serwis aut produkowanych przez VW (Skoda, Volkswagen, SEAT) liczy obecnie 60 pracowników na ponad 100
osób w w koszalińskim oddziale firmy. Kiedy gratulujemy Przemysławowi Żarnie prestiżowego osiągnięcia, on kieruje naszą uwagę
w stronę ludzi z „pierwszej linii”: - Dział obsługi – doradcy, mechanicy, to oni mają największy wpływ na satysfakcję klientów i ta
nagroda jest uznaniem dla ich starań. Mechanicy mogą się czuć
dumni, bo porządnie wykonali to co mieli wykonać, a doradcy, bo
zapewnili klientowi komfort, poznając jego potrzeby, odpowiednio doradzając. Goście najwyraźniej dobrze się u nas czują, skoro
anonimowo wystawiają nam takie wysokie noty.
Serwis mieści przy ulicy Gnieźnieńskiej przy salonie Skody.
Obiekty te ostatnio bardzo się zmieniły. Część sprzedażowa została odnowiona. Zmodernizowana jest również strefa, której klienci
na co dzień nie widzą. W serwisie pojawiło się nowe oprzyrządowanie, nowe ścieżki diagnostyczne.
Klientów serwisowych systematycznie przybywa wraz z liczbą
sprzedawanych samochodów, a tych co miesiąc z placów przed
salonem Skody i Volkswagena wyjeżdża średnio setka. Każde
auto musi być przed wydaniem nabywcy dokładnie sprawdzone
według określonej procedury. Później przyjeżdża ono na przeglądy gwarancyjne i okresowe, a jak potrzeba – na naprawy.
– Z myślą o wygodzie klientów zmieniliśmy czas dostępności –
mówi Przemysław Żarna. – Jesteśmy obecnie do dyspozycji klientów od godziny 7 do 20. Nie wykluczamy dalszego wydłużenie
czasu pracy. Przygotowujemy do podjęcia obowiązków kolej-

nych mechaników. Obecnie szkolą się w Volkswagenie, bo u nas
obowiązuje zasada, że umiejętności, metody pracy są wystandaryzowane. Poza tym używane przez nas narzędzia to w coraz
większym stopniu elektronika, trzeba czasu by je poznać, nauczyć
się wykorzystywać wszystkie ich możliwości. Mechanicy otrzymują
certyfikaty. To bardzo wartościowe potwierdzenie kwalifikacji, bo
oznacza, że jeśli ktoś przeprowadzi się do innego miasta, w serwisie VW ma niemal od ręki pracę, bo może wylegitymować się
odpowiednim przygotowaniem. Ścieżka szkoleniowa dotyczy także doradców, którzy są przygotowani do odpowiedniego prowadzenia obsługi.
Skład ekipy jest stabilny. Najstarsi stażem mechanicy pracują
od czasów „prehistorycznych” (sam dyrektor – od 22 lat). – Oni
stanowią trzon zespołu, dobieramy im kolejnych współpracowników – objaśnia Przemysław Żarna. – Ostatnio zatrudniliśmy 10
osób, a potrzebujemy kolejnych. Kiedy 10 lat temu sprzedawaliśmy miesięcznie 25-30 samochodów, potrzebowaliśmy niewielu
mechaników. Obecnie, przy sprzedaży 100 aut w miesiącu, potrzebujemy ich odpowiednio więcej.
Rok 2016 był bardzo dobry dla biznesu samochodowego
w Polsce. Wzrost sprzedaży nowych aut w porównaniu z rokiem
poprzednim przekroczył 17 procent. Na rok obecny szacuje się
podwojenie tego przyrostu.
Przemysław Żarna potwierdza tę tendencję - Co miesiąc bity
jest rekord sprzedaży. Coraz więcej klientów wychodzi z założenia, że lepiej kupić nowy samochód niż używany, bo przy atrakcyjnych obecnie warunkach leasingu czy najmu długookresowego,
a także niskim oprocentowaniu kredytów i pożyczek bankowych,
jest to bardzo korzystne.
Tak więc przybywa nowych aut, dzięki czemu rozwija się również intensywnie rynek wtórny. Na nim również klienci orientują
się coraz częściej na autoryzowanych dealerów i chętniej kupują
samochody używane za ich pośrednictwem. Wiedzą wtedy, co kupują, bo cała historia przeglądów i napraw jest jawna, do sprawdzenia. Unikają przykrych niespodzianek, jakie pojawić się mogą,
kiedy auto pochodzi z niepewnego źródła.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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Motoryzacja
Kazimierz i Irena Mojsiuk – Właściciele, Christoph Stemmer
(Mercedes-Benz Vans), Kamil Borowy (Mercedes-Benz Leasing),
Bogdan Kruk – Szef sprzedaży Mercedes-Benz VanMojsiuk

Grupa Mojsiuk inwestuje
w jakość obsługi
W 38-letniej historii Grupy Mojsiuk wiele było momentów kluczowych, które oznaczały osiągnięcie ważnego etapu rozwoju. Najnowszym kamieniem milowym na tej drodze jest otwarcie nowego Salonu Samochodów Dostawczych Van ProCenter oraz rewitalizacja
Salonu Samochodów Osobowych Mercedes-Benz w Szczecinie. Wszystko, jak podkreśla zarząd Grupy Mojsiuk – wciąż firmy rodzinnej,
z myślą o stałym podnoszeniu jakości usług i komfortu klientów.

n

ie ma właściwie roku, by odważne decyzje inwestycyjne Zarządu Grupy Mojsiuk nie owocowały nowymi obiektami albo usprawnieniami
w zakresie serwisu samochodów. Ubiegły rok
przyniósł otwarcie oddziału firmy w Gorzowie
Wielkopolskim, gdzie serwisuje ona samochody ciężarowe. Zaś
7 września br. zapisał się w historii Grupy uroczystością otwarcia
w Szczecinie nowego salonu sprzedaży aut dostawczych i ponowne otwarcie gruntownie odnowionego salonu aut osobowych.

prościej, chcemy zapewnić im najlepszą obsługę – mówi Christoph
Stemmer, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans w Polsce. –
Ten cel jest myślą przewodnią koncepcji Van ProCenter.

Szczecińskie Van ProCenter, czyli wyspecjalizowane centrum
sprzedaży i serwisu samochodów dostawczych, jest jednym
z pierwszych takich punktów na mapie dealerskiej grupy Mercedes-Benz Vans. Powierzchnia użytkowa szczecińskiego obiektu
wynosi 556 metrów kwadratowych plus wiata ekspozycyjna o powierzchni 164 metrów kwadratowych.

Po drugie – Van ProCenter to dostępność pełnej gamy pojazdów dostawczych, od Citana po Sprintera, wyeksponowanych
w salonie. Oprócz tego, na zewnątrz, pod zadaszoną wiatą (tzw.
carport) prezentowane są pojazdy w różnych wariantach kompletnej zabudowy. Umożliwia to zorganizowanie w ciągu 48 godzin
jazdy testowej dowolnym modelem lub natychmiastowy zakup
i odbiór gotowego pojazdu.

Ale nie przestrzeń i nowe obiekty są tu najważniejsze. Van ProCenter to wprowadzenie nowego standardu obsługi klienta we
wszystkich wymiarach: sprzedaży, obsługi posprzedażnej i wszelkich usług, jakich wymaga użytkowanie pojazdu. – Chcemy, żeby
klient doświadczył najwyższej jakości i standardów Mercedes
-Benz Vans na każdym etapie kontaktu z naszą marką. Mówiąc naj-

Co oznacza Standard Van ProCenter?
Po pierwsze – Van ProCenter to zespół sprzedawców wyspecjalizowanych w obszarze pojazdów dostawczych, a także specjalistów serwisowych, techników i sprzedawców części zamiennych.

Po trzecie – Van ProCenter to wydłużone godziny pracy, co ułatwia dostęp do usług dealera klientom prowadzącym własne firmy.
Po czwarte – Van ProCenter to optymalna mobilność. Wiadomo, czas to pieniądz – zwłaszcza, gdy prowadzi się firmę. Dlatego

Motoryzacja

Odnowiony salon samochodów osobowych Mercedes-Benz w Szczecinie
uruchomiona została opcjonalna usługa „door-to-door”, dzięki
której pojazd wymagający serwisu zostaje odebrany od klienta,
a następnie po zakończonej obsłudze, dostarczony z powrotem.
Do tego na klientów czeka szeroka gama pojazdów zastępczych,
tak by nic nie zakłócało prowadzenia działalności.
Po piąte – wszystkie punkty Van ProCenter oferują wszechstronną obsługę pojazdów używanych: zarówno w zakresie ich sprzedaży, jak i odkupu.
Jak to wygląda w praktyce?
Już podjeżdżając pod salon Mercedes-Benz, widzimy zmianę:
na klientów Van ProCenter czekają dodatkowe miejsca parkingowe dla pojazdów dostawczych. Po wejściu do salonu klient od razu
na recepcji kierowany jest wprost do doradcy handlowego zajmującego się pojazdami dostawczymi.
– Istotą koncepcji Van ProCenter jest profesjonalna konsultacja
w każdym aspekcie ważnym dla użytkownika pojazdu, dlatego
stanowiska obsługi zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie
skoncentrować się na indywidualnych potrzebach klienta i jego
firmy – wyjaśnia Bogdan Kruk, dyrektor sprzedaży Van ProCenter, firmy Mojsiuk w Szczecinie. – Obecnie klient może usiąść ze
sprzedawcą w specjalnie wydzielonej strefie, gdzie sprzedawca
optymalnie dopasuje zamówienie pojazdu, doradzi formę finansowania i ubezpieczenia najlepiej dobraną do specyfiki działalności klienta. Jeśli jest on zainteresowany kompletnym pojazdem,
składającym się z podwozia i zabudowy – może wybrać go spośród pięciu różnych zabudów oraz wersji dostępnych na placu,
w specjalnej zadaszonej strefie. Zapewniamy też jazdę testową
dowolnym modelem. Ostatni etap sprzedaży, czyli profesjonalny
odbiór pojazdu, odbywa się równie komfortowo w salonie.

Laureatka loterii wizytówkowej Beata Łopatowska

Christoph Stemmer, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans

– Van ProCenter gwarantuje nie tylko wyższy standard. To także
zespół dedykowanych specjalistów w zakresie samochodów dostawczych, gotowy, by zapewnić klientom najlepszą możliwą obsługę – podsumowuje Christoph Stemmer.
Przed Grupą Mojsiuk w najbliższym czasie, kolejne modernizacje i udoskonalenia, tym razem obiektów w podkoszalińskich Starych Bielicach.
Van ProCenter Mojsiuk, ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin, tel. +48 91 48 08 700
Salon sprzedaży samochodów osobowych Mercedes-Benz Mojsiuk,
ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin, tel. +48 91 48 08 712

Koncert Zespołu Enej
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Elegancka
rewolucja
w kamienicy
Ten 115-metrowy apartament w starej kamienicy miał być komfortowy, wygodny i dopasowany do potrzeb właścicieli słynących
z wielkiej gościnności. Aby się to udało, trzeba było dokonać kompletnej rewolucji. Apartament został całkowicie przebudowany,
prawie wszystkie funkcje zmieniono, a nowo powstała strefa nocna została maksymalnie oddalona od dziennej.

d

o dużego salonu wchodzi się przez blisko
30-metrową kuchnię z jadalnią. W półokrągłej
niszy wieńczącej to pomieszczenie ulokowano
urzekający swoją klasą okrągły orzechowy stół
wraz z krzesłami. Te ikony stylu stworzyły wraz
z gigantyczną, odważną lampą konsekwentną kompozycję, podkreślając okrągłe formy.
Kuchnia jest oszczędna i prosta w formie. Zaprojektowano ją
w taki sposób, by można było łatwo schować część roboczą, zamykając ją dwoma skrzydłami drzwi. Wyspa i blaty robocze pokryte są białym corianem, a fronty szafek wykonano w najgłębszym
macie. Matowe są też komody oraz szafy w korytarzach.
Jedynym szaleństwem prócz lampy w tym spokojnym wnętrzu
jest szafa na wino, w której pomieści się nawet 200 butelek. W salonie, który ma także blisko 30 m kw. powierzchni, znajduje się
ogromna ilość okien. Umiejscowione pod różnym kątem doświetlają całą strefę od poranka do wieczora. Ściana za sofą wyłożona

została prasowanym jedwabiem; wisi na niej wisi obraz autorstwa
Alicji Domańskiej.
Przez korytarz dostaniemy się do dwóch łazienek oraz dwóch
sypialni. W sypialni rodziców za dwustronnie wyłożonymi lustrem
drzwiami znajduje się prywatna łazienka. Duży format polerowanych płyt oraz duże połacie luster powiększają optycznie pomieszczenie.
W całym apartamencie podłogi wyłożono parkietem orzechowym. Jego unikalny rysunek, ułożenie i żywe wybarwienie, w połączeniu z matową bielą, subtelnymi szarościami oraz mocnymi,
czarnymi akcentami nadaje wnętrzu niezwykły charakter. Wszystkie funkcje w apartamencie, od ogrzewania, po oświetlenie i sterowanie żaluzjami zarządzane są przez system knx. Zainstalowany
jest tu również multiroom.
Projekt: Wiesia Warszawska – Extravaganza / Foto: Iwo Ledwożyw
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Jaka podłoga w pokoju
dzieci i nastolatków?
Urządzając tego typu wnętrze, stajemy przed nie lada wyzwaniem. Chcemy, aby otoczenie naszych dzieci było bezpieczne dla ich
zdrowia i dobrze wpływało na ich samopoczucie. Równocześnie powinno być trwałe i dobrze znosić niespożytą energię i fantazję
najmłodszych mieszkańców domu.

o

ile jeszcze ściany w każdym pokoju łatwo jest
pomalować – odświeżamy je zazwyczaj raz na
kilka lat – w przypadku podłogi sprawa nieznacznie się komplikuje. Podłogę w naszych
mieszkaniach układamy raz na kilka lat. Wiele
osób decydując się na tradycyjny parkiet, z góry zakłada konieczność cyklinowania i ponownego lakierowania lub olejowania.
Dostępne są jednak podłogi, które doskonale znoszą intensywne
użytkowanie i sprawdzą się w pokoju dzieci.
Ostre przedmioty, zabawki, twarde obuwie lub kredki w ręku
naszej pociechy potrafią zostawić trwałe ślady na tradycyjnych
deskach. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe stało się uzyskanie podłogi wiernie odtwarzającej wygląd drewna, łatwej do
czyszczenia i odpornej na uszkodzenia. Podłogi laminowane Quick-Step z trudem można odróżnić od swoich prawdziwych odpowiedników. Piętnaście kolekcji laminatów daje ogromne spektrum wyboru: wzorów, kolorów, faktur i wielkości desek. Co więcej
w jednej podłodze połączyć można deski o różnych wzorach
i stworzyć niepowtarzalny patchwork. Technologia belgijskiego
producenta pozwoliła również na stworzenie podłogi o wyglądzie drewna sosnowego, które nigdy nie było szeroko stosowane
w produkcji podłóg ze względu na swoją miękkość i nietrwałość.
Ogromnym atutem podłóg laminowanych jest odporność na
zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Nawet najbardziej wymyślne zabawy i fantazja dzieci nie będą im straszne. Nie trzeba
ich cyklinować ani pokrywać warstwą produktów konserwujących,
takich jak olej czy lakier. A dzięki specjalnej powłoce zapobiegającej wnikaniu w głąb materiału substancji barwiących usunięcie
plam z flamastrów, kredek czy dziecięcych farb nie będzie stano-

wić żadnego problemu. Z laminatów łatwo można usuwać brud,
a do pielęgnacji wystarczą powszechnie dostępne środki czystości.
Potrzeby dziecka zmieniają się bardzo szybko. Na początku
jego pokój spełnia rolę sypialni i miejsca zabaw. Wielu rodziców
obawia się, że podłoga wykonana z sztucznego materiału może
źle wpływać na zdrowie najmłodszych. Raczkujące i bawiące się
dziecko spędza większość czasu na podłodze. Warto więc podkreślić, że produkowane w Europie podłogi laminowane Quick-Step
nie wydzielają żadnych zapachów i powstają w oparciu o surowe
normy. W procesie produkcji nie stosuje się formaldehydu – substancji, która nie tylko odpowiada za nieprzyjemny „chemiczny”
zapach, ale również ma niszczący wpływ na środowisko naturalne.
Z czasem pokój dziecka zmienia się w pokój nastolatka. Tutaj
młody człowiek uczy się, rozwija zainteresowania i przyjmuje gości. Nastolatek we wnętrzu potrzebuje zaznaczyć swoją odrębność, a nierzadko również dać upust swoim zainteresowaniom.
W przemeblowanym wnętrzu laminowana podłoga wyglądać
będzie równie dobrze w miejscach niegdyś intensywnie użytkowanych, jak i dotychczas zastawionych meblami.
Wybierając podłogę do pokoju dziecka, warto myśleć perspektywicznie. Zdecydujmy się na rozwiązania dość klasyczne
i ponadczasowe, i nie ulegajmy chwilowym modom. Piękny, ciepły wygląd drewna nowoczesnych podłóg laminowanych jako
podstawa sprawdzi się w każdej aranżacji – zarówno w pokoju
pomalowanym na jasne, wesołe pastele, jak również z bardziej
zdecydowanymi barwami i klasycznymi meblami.
Autor: Michał Nowicki

Meble kuchenne

ceramika

dożywotnia
gwarancja
na okucia
BLUM

5 LAT GWARANCJI
Główna nagroda
Inspiracje 2017
w kategorii 100%
Designu

I miejsce
w kategorii
Innowacje
Targi Kolonia 2017

NIEMIECKA JAKOŚĆ
na którą Cię stać
Autoryzowany przedstawiciel w woj. zachodniopomorskim:
PHU CERAMIKA
ul. Batalionów Chłopskich 77, 75-303 Koszalin
tel.: 94 34 73 279, tel kom: 690 490 682, e-mail: ceramika@wp.pl
www.kuchnie-ceramika.pl, www.ceramika.koszalin.pl

Tylko z magazynem
Prestiż 10 % rabatu
na wszystkie produkty
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ul. Zwycięstwa 78, Koszalin
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00
koszalin.forum@aryton.pl
tel.: 94 341 55 73, 509 981 924
www.aryton.pl

Najnowsza kolekcja PATRIZIA ARYTON x Dawid Tomaszewski
dostępna jest od początku września w Koszalinie – w nowym salonie marki przy ulicy Zwycięstwa 78 (vis-à-vis ratusza).
Aktualnie w sprzedaży ogromny wybór płaszczy i kurtek w najmodniejszej kolorystyce - ponad 60 modeli znakomicie skrojonych i uszytych z najlepszej jakości włoskich tkanin.

PATRIZIA ARYTON to polska marka rodzinna. Do 2015 r.
funkcjonowała pod nazwą ARYTON, w 26. rocznicę założenia firmy przeszła lifting wizualnej komunikacji, a PATRIZIA
ARYTON stała się oficjalną nazwą marki. Nowy wizerunek
marki tworzy Patrycja Cierocka, dyrektor kreatywna. Pod jej
bacznym okiem powstają kolekcje w duchu nowoczesnej
klasyki. Ekskluzywne tkaniny, wyrafinowane kolory oraz wysokie krawiectwo są najważniejszymi atrybutami marki.

Moda

Koszaliński salon

PATRIZIA ARYTON
w nowym miejscu i z najnowszą kolekcją

Twarzą kolekcji jesień-zima 2017/2018 marki PATRIZIA ARYTON została Natalia Siódmiak, topmodelka pracująca dla domów
mody Givenchy, Chanel czy Alexander Wang, regularnie pojawiająca się w magazynie “Harper’s Bazaar” i “Vogue”. Tym razem
przed obiektywem fotografki Magdaleny Łuniewskiej zaprezentowała cztery główne linie kolekcji, a także efekty współpracy
między marką PATRIZIA ARYTON a projektantem Dawidem Tomaszewskim. Wszystko to w prostej, a jednocześnie wyrafinowanej
sesji, pełnej kolorów i subtelnego, zmysłowego piękna. Modern Retro, Twisted Classics, Outdoor Chic i Urban Nomad, to cztery
zróżnicowane pod względem charakteru i nastroju linie, które pozwalają na stworzenie dopełniających się stylizacji. Wspólnym
mianownikiem dla poszczególnych tematów jest opowieść o zmysłowej kobiecości oraz reinterpretacji klasyki w połączeniu
z najnowszymi tendencjami.
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TWISTED CLASSICS
Współczesna reinterpretacja kobiecej klasyki czerpiąca ze złotej
ery lat 60. Linia została podzielona na dwie odsłony kolorystyczne. Pierwsza z nich utrzymana jest
w ciepłych odcieniach złocistego
beżu uzupełnionego delikatnym
odcieniem błękitu. Druga to połączenie strukturalnych szarości
z dodatkiem ponadczasowej
czerni. Sylwetka jest wyrafinowana i harmonijna z subtelną nutą
retro glamour.

Magdzie Łuniewskiej, która
kolejny raz stanęła za obiektywem, portretując kampanię
marki, udało się stworzyć fotografie, które tworzą wyjątkowo
spójną całość, a jednocześnie
podkreślają zróżnicowanie poszczególnych linii. W kampanii
widzimy też projekty stworzone
we współpracy z Dawidem Tomaszewskim, pokazane po raz
pierwszy w styczniu br. podczas
Mercedes-Benz Fashion Week
Berlin. Za subtelne i zmysłowe
stylizacje zgodne z duchem i filozofią marki odpowiada Ania
Poniewierska.

Moda

URBAN NOMAD
Linia czerpie inspiracje z etnicznej, współczesnej sztuki rzemiosła, która zostaje
połączona z modowym echem lat 70. Sylwetka – tworzona na bazie blokowych połączeń kolorystycznych, podkreślona jest
przez czyste cięcia i wyrafinowane detale.
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MODERN RETRO
Rozpoczęcie jesiennego sezonu reprezentują ultra kobiece formy z nutą postmodernistycznego stylu, które ożywają
w nowoczesnych i blokowych połączeniach kolorystycznych. Sylwetka jest
podkreślona przez minimalistyczne i wyważone cięcia, które zostają zintegrowane w monokolorystycznych tkaninach.

Moda

OUTDOOR CHIC
Linia ta jest esencją naturalności i nonszalanckiego stylu, który został zaszyty w komfortowych, nowoczesnych formach oraz luksusowych miękkich materiałów. Sylwetka
jest lekko wydłużona, zbudowana z otulających i strukturalnych warstw dzianin, tworzących spójną całość, która sprawdzi się w
codziennych niewymuszonych stylizacjach.

ul. Zwycięstwa 78, Koszalin
koszalin.forum@aryton.pl
tel.: 94 341 55 73, 509 981 924
www.aryton.pl
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MAXI
w wielu
odsłonach
Sezon letni i początek jesieni to idealny czas dla spódnic maxi. Jak nosić
spódnice typy maxi? Przygotowaliśmy dla Was pięć różnych stylizacji! Długa
spódnica nie musi nas ograniczać, możemy ją nosić zarówno z topem oraz
trampkami, jak i połączyć je z eleganckimi sandałkami na obcasie. W zestawie z tego typu spódnicą świetnie sprawdzi się również jeansowa koszula,
klasyczny sweter czy ramoneska! Pamiętajmy tylko, by maxi nosić tak, aby nie
zaburzać proporcji własnej sylwetki. Inwestując w spódnicę typu maxi, nie
musisz martwić się jej sezonowością. Również w sezonie jesiennym idealnie
sprawdzi się w połączeniu z botkami na słupku, swetrem oraz skórzaną kurtką!

Moda

Marta Waluk
– certyfikowana stylistka,
kreatorka wizerunku
www.martawaluk.pl
kontakt: 600 417 297
Natalia Snoch – fotograf
www.nataliasnoch.pl
kontakt: 663 700 006
Karolina Maciejewska
– wizażystka, kosmetolog
kontakt: 605 959 666
Klaudia Kraszewska – modelka
Spódnica maxi pochodzi
ze sklepu ZARA, cena 129,00 zł
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Pokaz na szóstkę
z plusem
Letnia prezentacja koszul marki Di Selentino w mieleńskim Dune Beach Club Patio była jednym z większych wydarzeń, jakie
zorganizowała dotychczas powstała niedawno w Koszalinie Agencja Kreatywna MOTIV. Może ona sobie tę imprezę wpisać
na listę osiągnięć z oceną celującą.

p

okaz stanowił tzw. preview nowej kolekcji Di
Selentino. Koszule męskie prezentowały panie!
Było szykownie i sexi!

Marka Di Selentino na rynku istnieje od dwóch
lat, ale osoby które powołały ją do istnienia mają doświadczenie
w tego typu produkcji sięgające lat 80. ubiegłego wieku. Koszule
Di Selentino szyte są tylko i wyłącznie w Polsce w kilku zakładach
produkcyjnych. Tkaniny pochodzą głównie z Włoch i z Turcji. Centrala firmy mieści się w Poznaniu. Jak podkreślają założyciele tej
rodzinnej firmy, ich celem jest zbudowanie marki globalnej.
Z kolei agencję MOTIV tworzą trzy młode, ale mające już

bogate doświadczenia w świecie mody i stylu panie: Karolina
Maciejewska (make-up), Natalia Snoch (fotografia) oraz Marta
Waluk (stylizacja). Jak podkreślają, są prywatnie bardzo różne,
ale znajdują dużo wspólnego z sobą nawzajem w obszarze zawodowym.
MOTIV zajmuje się organizacją wydarzeń związanych z modą
i stylem (ma grupę modelek i hostess), promocją marek, organizuje i wykonuje profesjonalne sesje fotograficzne. Od kilku
miesięcy tworzące agencję panie współpracują z naszym magazynem. Dzięki temu mogą Państwo sami ocenić efekty ich pracy
w postaci publikowanych przez „Prestiż Magazyn Koszaliński” sesji
zdjęciowych.

Moda
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Candygirl

Moda

Fotograf - Natalia Snoch
Modelka Aleksandra Makiewicz
Stylistka - Marta Waluk
Wizaż - Karolina Maciejewska
Fryzury - Walentyna Kirłłowa
Paznokcie - Hanna anonowicz
Słookści - koszalińka
Manuaktura Słodyczy CUKSIK

73

74

Kulinaria

Eksperymenty
i szlachetna
tradycja
Sebastian Zeger, szef kuchni mieleńskiej restauracji Dune, jest konsekwentny: proponuje kartę dań nie nazbyt rozbudowaną,
ale systematycznie wzbogacaną o nowe elementy. Praca nad nimi to wiele powtarzanych cierpliwie prób, by uzyskać niepowtarzalny
i pełny smak. Pan Sebastian kładzie nacisk na to, by menu ewoluowało w rytm pór roku, bo – jak podkreśla - zawsze warto stawiać
na możliwie dużo produktów sezonowych i od miejscowych dostawców.

Kulinaria

c

o więc w karcie Dune Restaurant Cafe Lounge pojawiło się w sezonie letnim i nadal jest dostępne,
a co szczególnie poleca szef kuchni?

Sebastian Zeger zaczyna od mistrzowskiej przystawki: - Tatar
z pomidora to zdecydowanie propozycja na lato i jesień. Pomidory używane do przygotowania dania najpierw sparzamy, ściągamy skórki, wydrążamy pestki, a później wkładamy do pieca na
dwie godziny, gdzie w temperaturze 90 stopni Celsjusza się suszą
– opisuje pan Sebastian. - Później kroimy je w drobną kosteczkę,
podobnie jak świeży pomidor. Dodajemy szalotkę, oliwę bazyliową własnej roboty, sól i pieprz. Na to kładziemy mozzarellę, a ściśle rzecz biorąc ser burrata zwany czasami „młodą mozzarellą”,
który produkowany jest we Włoszech z mleka specjalnego gatunku bydła. Ten stosowany przez nas zawsze jest świeży, bo dwa razy
w tygodniu otrzymujemy jego dostawę z Włoch od sprawdzonego producenta. Mamy dzięki temu gwarancję najwyższej jakości.
Tatar z pomidora to proste danie, ale o znakomicie wyważonym
smaku, który podkreśla świeżo mielony pieprz dodawany przez
gości według indywidualnego uznania. Serwowane z chrupiącą
grzanką. Wydaje się, że młoda mozzarella (w sporej ilości) jest tu
kluczowym elementem – idealnym towarzyszem malinowych pomidorów. Ciekawostka: ser ma kształt kulki, a wewnątrz kremową
konsystencję jajka ugotowanego na miękko. Dosłownie rozpływa
się w ustach.
Inna mistrzowska przystawka to śledź. - Jesteśmy nad morzem,
więc nie może zabraknąć śledzia – śmieje się Sebastian Zeger. My go serwujemy z kwaśną śmietaną z mleczarni w Bobolicach.
Zresztą stamtąd mamy masło, jogurt, serwatkę. Dlaczego z Bobolic? Decyduje o tym smak. Ta mleczarnia stosuje metody tradycyjne. Tam wszystko nie jest produkowane szybko, metodą przemysłową. Dlatego w efekcie produkty są w mojej ocenie wyjątkowe.
Masło wyjęte z lodówki daje się od razu rozsmarować, bo nie ma
w nim żadnych „ulepszaczy” czy obcych tłuszczów. Ono smakuje
inaczej latem, a inaczej zimą. Krowy, od których to mleko pochodzi, pasą się na łąkach, a nie są zamknięte w hodowli przemysłowej. Pośrednik, który dostarcza nam nabiał bobolicki, przywozi
nam również doskonały polski ser dojrzewający używany przy
przygotowaniu polędwicy wołowej. Ser ten, typu rocquefort, długo dojrzewa w naturalnych warunkach groty górskiej gdzieś pod
Krakowem. Jak widać, stawiamy na produkty polskie. Jedynie jeśli
nie da się czegoś w odpowiedniej jakości znaleźć w kraju, sprowadzamy to z zagranicy.

Sznycel cielęcy z jajkiem sadzonym, podawany klasycznie - z sałatka ziemniaczaną

Tatar z pomidora. Prosta a w wykonaniu kucharzy Dune Restaurant
Cafe Lounge wyrafinowana przystawka. „Młoda mozarella” w postaci
dużej kulki wewnątrz ma delikatną, kremową konsystencję

Zmiany w karcie Dune Restaurant Cafe Lounge zachodzą stale,
ale rozważnie, podkreśla szef kuchni: - Każda nowa propozycja
musi być doskonale skomponowana. Dopiero kiedy sami jesteśmy do niej w pełni przekonani, przedstawiamy ją gościom. Na
tej zasadzie przygotowujemy na przykład własną wersję flaków.
Korzystamy przy tym ze sprawdzonego źródła, czyli hodowli bydła w podszczecińskim Witkowie, skąd również pochodzi nasza
wołowina. Tu znów chodzi o wyjątkową jakość, jaką ten producent
stabilnie gwarantuje. Weźmy na przykład antrykot. Czasami sezonujemy go nawet 50 dni, a co najmniej 30. Nabiera on wtedy
barwy malinowej. Po co to sezonowanie? Chodzi głównie o odparowanie wody, o skoncentrowanie się smaków. Wołowina kruszeje. Oczywiście da się to przeprowadzić wyłącznie z użyciem mięsa
świeżego. W mięsie mrożonym ścianki komórkowe są zniszczone,
ulegają rozpadowi, więc proces dojrzewania nie jest możliwy do
przeprowadzenia.
Inna nowa pozycja w menu lokalu działającego w apartamentowcu Dune: policzek wołowy. - To rzeczywiście mięso z policzka,
bardzo delikatne, wymagające starannej obróbki – opisuje pan

Policzek wołowy według przepisu Sebastiana Zegera
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Sebastian. - Najpierw moczone jest w solance. Później przychodzi 18 godzin gotowania metodą sous vide, czyli w stosunkowo
niskiej temperaturze. Dalej glazurowanie sosem, do którego używany jest redukowany podpiwek. Danie podajemy z cicche, czyli
malutkimi kluseczkami. Do tego dochodzi czereśnia macerowana
w porto, która wprowadza bardzo ciekawą nutę smakową.

które da się zbierać wyłącznie przy pierwszych przymrozkach, bo
inaczej pękają. Wtedy palce mamy mokre, ale i tłuste, bo rokitnik
zawiera naturalne, bardzo wartościowe tłuszcze. Zawiera również
ogromną ilość witaminy C. Dzięki wyjątkowym enzymom witamina C z rokitnika jest niemal całkowicie przyswajalna (z innych źródeł organizm przyswaja tylko jej małą część).

W aktualnym menu restauracji zwraca również uwagę pozycja
„Sznycel cielęcy”, której wcześniej w nim nie było. – Przygotowywanie każdej kolejnej propozycji to mnóstwo prób, poprawek,
dyskusji w zespole – mówi Sebastian Zeger. – Czasami jest to poszukiwanie naszego własnego, oryginalnego pomysłu na jakieś
klasyczne danie. Nie wstawiamy do karty niczego, czego sami
nie bylibyśmy do końca pewni. Ale są również takie potrawy, przy
których nie ma co nadto kombinować, tylko trzeba je przygotować jak najstaranniej, zgodnie z tradycją. Do takich należy nasz
sznycel cielęcy. Podajemy go również „po bożemu”, czyli z towarzyszeniem sałatki ziemniaczanej ze szczypiorkiem, z tostowanym
boczkiem i jajkiem sadzonym z płynnym żółtkiem. Polecam.

Jeśli jesteśmy przy deserach, warto zwrócić jeszcze uwagę na
sernik nowojorski. Jest bardzo delikatny, podawany z malinami,
białą czekoladą albo syropem z białego bzu. – Syrop sami przygotowujemy – podkreśla pan Sebastian. – Zgromadziliśmy pewien
zapas. Pozyskiwanie takich smaków, ich konserwowanie, to żmudny proces, ale efekt wart jest tego wysiłku.

Goście Dune Restaurant Cafe Lounge mogą w ramach deseru
pokosztować własnej roboty lodów w wielu smakach. Próbowaliśmy między innymi kawowych. Rozkosz podniebienia i szaleństwo
kubków smakowych! Ale prawdziwymi Himalajami smaku są – naszym zdaniem - lody na bazie rokitnika. Warto tu zaznaczyć, że rokitnik to krzew rosnący na wydmach, ale u nas chroniony. Dlatego
owoce sprowadzane są z zagranicy. Roślina ta występuje m.in. na
Syberii. Przez zesłańców nazywana była ananasem syberyjskim.
To może przywoływać błędne skojarzenia z dużym owocem. Tymczasem chodzi o malutkie jagódki w kolorze pomarańczowym,

Jak podkreśla szef kuchni, dziesięcioosobowy, zgrany zespół
kucharzy nastawiony jest na eksperymentowanie - wciąż próbuje
czegoś nowego. Wyzwanie na jesień tego roku to samodzielne
sycenie miodu. Sycenie miodu pitnego, czyli uzyskiwanie napoju
alkoholowego, z którego słynęła kuchnia staropolska. To nawiązanie do tradycji w najdosłowniejszym znaczeniu. Sebastian Zeger
kwituje: - To duże wyzwanie i próba cierpliwości. Miodu nastawionego teraz będzie można spróbować najwcześniej za dwa-trzy
lata. Planujemy również inne eksperymenty z fermentowaniem.
Ich efekty ocenią goście, bo to ich gust jest zawsze najważniejszym kryterium oceny naszej pracy. My zaś robimy wszystko, żeby
nasza restauracja miała swój odrębny styl i gwarantowała potrawy
o charakterystycznym, rozpoznawalnym i stabilnym smaku.
Autor: Andrzej Mielcarek

Nad morzem nie może zabraknąć śledzika. Koniecznie serwowanewgo ze śmietanką z Bobolic

R E S TA U R A C J A

Przyjedziesz Gościem, wyjedziesz Przyjacielem…

Wymarzone wesele w Marina Mielno
Stylowo, elegancko, z klasą

Znajdź nas na

Oferujemy:

Bogate i wykwintne menu restauracji
.
Salę weselną tonącą w bieli.
Apartament dla Młodej Pary oraz ekskluzywne pokoje dla gości.
Bogatą ofertę dodatkową dla najbardziej wymagających.
Możliwość organizacji ceremonii ślubnej przy brzegu jeziora!

Zadzwoń, zapytaj.
Nasza oferta Cię zaskoczy…
Telefon kontaktowy
666 700 254

Marina Mielno.
Z widokiem na jezioro.
ul. Bolesława Chrobrego 26a
tel. (+48) 666 700 254
www.marina-mielno.pl
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Hummus to nie
tylko ciecierzyca,
czosnek i oliwa

HUMMUS Z BOBU

Składniki:
1 kubek bobu
8 suszonych pomidorów
2 łyżki oliwy spod suszonych pomidorów (lub oliwy czy oleju rzepakowego)
2 łyżki tahini
pół łyżeczki soli
2 łyżeczki posiekanej natki pietruszki
Hummus może mieć słodko-ostry smak pieczonej dyni, może ćwierć czerwonej cebulki
rozgrzewać podniebienie intensywnym aromatem grillowanej 1 ząbek czosnku
papryki lub rozpieszczać słodyczą syropu klonowego i rodzynek. 7 łyżek wody
Kto nie chciałby schrupać kanapki z pastą z mięsistego bobu
z aromatyczną miętą albo zjeść pachnącego chlebka pita Sposób przygotowania:
1. W garnku zagotuj litr wody z odrobiną soli i cukru. Do wrzątku
z intensywnie czekoladową pastą z czarnej fasoli?
wsyp bób i trzymaj na ogniu przez 10 minut od momentu zagotowania. Następnie odcedź, ostudź i obierz.
zięki pięknie wydanej przez ZNAK książce 2. Obierz ząbek czosnku.
Konrada Budzyka dowiesz się, jak ugotować 3. Wszystkie składniki umieść w wysokim naczyniu. Miksuj do uzyciecierzycę, żeby kusiła orzechowym smakiem, skania jednolitej konsystencji.
do czego używać czarnej soli i jak wytrawnie 4. Gotową pastę najlepiej podawać w płaskiej miseczce.
smakuje kiszona cytryna. Dowiesz się również 5. Uwaga: jeśli używasz suszonych pomidorów bez zalewy, przed
wielu, wielu innych zdumiewających rzeczy. A wszystkie one mogą przygotowaniem hummusu zalej pomidory gorącą wodą na 15
ubarwić, wzbogacić kuchnię nie tylko wegetarianina. Autor - diete- minut, żeby zmiękły.
tyk, weganin i bloger, sprawi, że zdrowe warzywa i owoce pojawią
się na twoim stole w nowej, zaskakującej postaci. Warto wypróbować każdy z 76 inspirujących przepisów na zdrowe i pyszne hummusy i pasty. My na próbę podajemy trzy. Do dzieła!

d

Konrad Budzyk: „Hummusy i pasty”,
Wydawnictwo Znak Literanova, 2017
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PASTA Z PIECZONEJ PAPRYKI Z WĘDZONĄ NUTĄ
Składniki:
2 czerwone papryki
5 suszonych pomidorów z zalewy
pół kubka orzechów nerkowca
4 łyżki oliwy spod suszonych pomidorów
1-2 papryczki chipotle w sosie adobo
sól - do smaku

SMALCZYK Z FASOLI

Składniki:
1 kubek ugotowanej białej fasoli
1 mała cebula
4 łyżki prażonej kaszy gryczanej
2 suszone śliwki
1 łyżka jasnego sosu sojowego
1 goździk, liść laurowy, ziarenko jałowca,
ziarenko ziela angielskiego
Sposób przygotowania:
1 łyżeczka wędzonej papryki
1. Nerkowce zalej gorącą wodą i odstaw na co najmniej pół go- 2 łyżki prażonej cebulki
3 łyżki oleju rzepakowego
dziny. Odcedź.
Sól i pieprz – do smaku
2. Piekarnik nagrzej do 200 st. C
6 łyżek wody
3. Papryki dokładnie umyj, przekrój na pół i wydrąż.
4. Na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia ułóż kawałki papryki – w taki sposób, żeby połówki się nie stykały. Piecz do czasu, Sposób przygotowania:
aż zrobi się czarna na krawędziach (lekko przypalona). Wyjmij bla- 1. Piekarnik rozgrzej do 180 st. C
chę z pieca, paprykę umieść w woreczku foliowym lub papierowej 2. Kaszę gryczaną ugotuj, odcedź i ostudź.
torebce, aby przestygła, a następnie obierz ze skórki (powinna 3. Kaszę przełóż do miseczki, dodaj łyżkę oleju, wędzoną paprykę
oraz szczyptę soli i pieprzu. Wymieszaj.
łatwo schodzić).
5. Wszystkie składniki umieść w wysokim naczyniu. Miksuj do uzy- 4. Rozłóż masę na blasze do pieczenia i piecz przez 15 minut.
5. Na dużej patelni rozgrzej resztę oleju. Cebulę obierz i pokrój w
skania jednolitej konsystencji.
kostkę. Wrzuć na patelnię, dodaj przyprawy. Smaż 5 minut. Po tym
6. Pastę przełóż do miseczki i udekoruj według uznania.
czasie wyjmij przyprawy.
6. Fasolę, sos sojowy, wodę, sól i pieprz umieść w wysokim naczyniu. Miksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. Powstałą masę
przełóż do składników na patelni i wymieszaj.
7. Śliwki drobno pokrój i wrzuć na patelnię. Dorzuć kaszę gryczaną
i prażoną cebulkę. Zdejmij z ognia i wymieszaj.
8. Pastę przełóż do słoika. Można ją przechowywać w lodówce nawet tydzień.
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Zdrowie i uroda

Najlepszy czas na usuwanie
pajączków i żylaków
Popękane naczynka na twarzy, widoczne na nogach tzw. pajączki oraz żylaki to dla wielu osób poważne problemy estetyczne, które
negatywnie wpływają na samopoczucie. O tym, jak się ich pozbyć i kiedy zdecydować się na zabieg, mówi dr Zbigniew Grzybowski,
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu.

p

opękane naczynka to problem, który dotyka
wielu osób, ale często jest lekceważony – czy
słusznie?
- Pękające naczynka są przypadłością, która
może się uwidocznić nie tylko na twarzy, w postaci czerwonych plamek, ale też na nogach, gdzie bywa oznaką
niewydolności żył. Gdy na nogach pojawią się takie czerwone lub
sine ślady, należy zgłosić się po poradę do specjalisty od leczenia
żył, czyli flebologa. Zdecyduje on, czy leczenie jest konieczne.
- Co powoduje pękanie naczynek? Czy mamy na to wpływ?
- Problem ten zdecydowanie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, zwykle ma również podłoże genetyczne, ale potęgować tę
przypadłość mogą również codzienne nawyki, na przykład gorące
kąpiele i prysznice czy źle przeprowadzona depilacja.
- Czy można usunąć pęknięte naczynka?
- Aby usunąć pajączki z twarzy, również duże naczynia żylne na-

wet koloru niebieskiego czy fioletowego, wystarczy prosty i stosunkowo bezbolesny zabieg laserowy. Odpowiednio dobrana
energia i długość fali lasera pozwala wybiórczo zamknąć nieestetyczne naczynka bez uszkodzenia otaczającej je skóry.
- Jakie są efekty uboczne takiego zabiegu?
- Laserowe usuwanie naczynek nie jest bolesne, więc odbywa
się bez znieczulenia, a po zabiegu możliwy jest natychmiastowy
powrót do normalnej aktywności. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna i nie pozostawia śladów Jeśli naczynko było duże, po zabiegu może pojawić się siniak, obrzęk lub rumień, ale wchłania
się on w ciągu kilku godzin. Czasem konieczne jest powtórzenie
zabiegu.
- Czy usunięcie pajączków z nóg jest równie proste?
- Usuwanie pajączków umiejscowionych na kończynach dolnych odbywa się również przy użyciu lasera. Drugim sposobem
leczenia jest skleroterapia, inaczej obliteracja. Zabieg polega na
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W październiku w Klinice Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu
odbędą się bezpłatne konsultacje z dr Zbigniewem Grzybowskim. Liczba miejsc jest
ograniczona. Zadzwoń i zapytaj o dostępne terminy +48 94 35 38 165
podaniu do światła chorego naczynia żylnego preparatu chemicznego pod postacią piany, wywołującego reakcję zapalną
w świetle żyły, co prowadzi do jej zamknięcia. Przez zamknięte naczynka żylne przestaje przepływać krew, a naczynka przestają być
widoczne. Zwykle potrzebne jest kilka zabiegów - wykonywanych
w odstępach jedno-dwutygodniowych. Skleroterapia dedykowana jest naczyniom żylnym mniejszego kalibru, tzw. żyłom siatkowatym czy pajączkom żylnym. Gdy problem z żyłami jest poważniejszy, konieczne może być leczenie chirurgiczne.
- Czy są jakieś przeciwwskazania do zabiegu skleroterapii?
- Konieczna jest konsultacja lekarska przed zabiegiem - może
się bowiem okazać, że wcześniej trzeba będzie zrobić korekcję
przepływu w dużych naczyniach żylnych. Sam zabieg jest krótki, trwa około 20 minut, i bezbolesny. Ponadto warto wziąć pod
uwagę konieczność noszenia po zabiegu specjalnych pończoch
uciskowych, nawet przez kilka tygodni. Dlatego właśnie jesień czy
wczesna wiosna są doskonałym momentem, aby pozbyć się pajączków i dyskretnie ukryć bandaże i opaski uciskowe pod ubraniem, a latem będzie można pochwalić się ładnymi nogami.
- Czy równie dużym problemem są żylaki?
- Żylaki kończyn dolnych są przewlekłą chorobą, która dotyczy
blisko połowy społeczeństwa krajów rozwiniętych. Kobiety chorują kilkakrotnie częściej niż mężczyźni. Żylaki to trwałe rozszerzenia żył powierzchownych będące objawem przewlekłej choroby
żylnej, która jest zespołem złożonych zjawisk patofizjologicznych
biochemicznych, immunologicznych w łożysku żylnym i w mikrokrążeniu.
- Jak można je wyleczyć?
- W leczeniu żylaków, w zależności od zaawansowania choroby

i występujących dolegliwości, dysponujemy kilkoma metodami.
Ideą leczenia farmakologicznego jest zmniejszenie dolegliwości
związanych z chorobą żylakową. Dostępne leki zmniejszają bóle
i obrzęki kończyn oraz działają ochronnie na ściany żył i zastawki żylne. Doskonałą metodą w leczeniu żylaków jest stosowanie
kompresjoterapii czyli odpowiedniego ucisku zewnętrznego, który uzyskujemy dzięki noszeniu na co dzień podkolanówek, pończoch lub rajstop wykonanych ze specjalnego materiału. W ten
sposób naturalnie wspomagamy odpływ krwi z kończyn oraz zapobiegamy powstawaniu obrzęków. Często w terapii łączymy metody zabiegowe leczenie farmakologiczne z kompresjoterapią.
Na każdym etapie choroby niezależnie od stosowanego leczenia zaleca się unikanie długotrwałej pozycji siedzącej i stojącej,
unikanie wysokich temperatur (gorące kąpiele, sauna, solarium,
słońce). Jednocześnie zaleca się zwiększenia aktywności fizycznej
i normalizację masy ciała.
- Czy są przypadki, w których wskazane jest leczenie chirurgiczne?
- Wskazaniem do leczenia chirurgicznego są żylaki objawowe,
powodujące znaczny defekt kosmetyczny oraz powikłania choroby żylakowej: nawracające zapalenia żylaków, krwotoki z żylaków
i zaawansowane zmiany skórne.
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski
ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 38 165
www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl
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Wody nic nie
zastąpi, chrońmy ją
Woda jest i będzie nieodzowna do istnienia życia biologicznego i przyrody. Dla człowieka od samych jego początków stanowiła
problem – zarówno kiedy odczuwał jej nadmiar, jak i niedostatek. Zawsze jednak doceniał jej znaczenie. Szacunek, strach,
pokora wobec potęgi sił przyrody skłaniały go do racjonalnego korzystania z dobrodziejstw otaczającego świata. Aż do czasów
nowożytnych, kiedy wszystko niebezpiecznie się zmieniło.

w

miarę rozwoju myśli technicznej oraz możliwości technologicznych człowiek zaczął wykorzystywać siłę i moc wody do poprawy wydajności
i ułatwienia swej pracy. Szybki rozwój techniki
i wzrost potrzeb człowieka – nie zawsze racjonalnych - spowodowały w ciągu ostatnich wieków stopniowe zatracenie poczucia odpowiedzialności za środowisko i przyrodę.
Nie mówiąc już o stosunku do niej opartym na pokorze.
Obecnie - teoretycznie - mamy już świadomość jak bardzo, jako
gatunek, zdegradowaliśmy swe naturalne środowisko. Nie mamy
więc prawa pozostać w roli bezsilnych widzów. Świadomi odpowiedzialności mamy obowiązek wkraczać w obszary zagrożeń
z działaniem zapobiegawczym i naprawczym. Dodatkowo świadomość utraconego czasu powinna nas mobilizować do podjęcia
właściwych i szybkich kroków dających możliwość naprawy tego,
co popsuliśmy.
Najgenialniejsze wyniki badań, metody, działania nie dadzą
jednak oczekiwanych wyników, jeśli nie trafią w ręce ludzi przekonanych o słuszności i potrzebie ochrony środowiska.

Trudno zrozumieć, dlaczego w obecnej dobie wizja braku
wody nadal jest w powszechnej świadomości problemem niedostrzeganym. Tymczasem według ocen ekspertów ONZ w tej chwili 1/3 mieszkańców naszego globu żyje na obszarach, które cierpią na niedostatek wody. Co gorsza, szacunki naukowców mówią
o tym, że jeśli proces degradacji środowiska będzie postępował
jak dotychczas, już za kilkanaście, góra kilkadziesiąt lat tylko 1/3
ludzi mieszkać będzie na obszarach cieszących się dostatkiem
życiodajnej wody. O ile wyczerpujące się złoża ropy i gazu można zastąpić nowymi źródłami energii, o tyle substytuty wody nie
istnieją. W przyszłości przy naszej skroni może więc pojawić się
nie tylko pistolet gazowy czy naftowy, ale i wodny. Oszczędzajmy
wodę już dzisiaj i przy każdej okazji, bo od każdego z nas w cząstce zależy, czy czarne wizje się ziszczą!
Gwałtownie zmieniająca się jakość wód powierzchniowych
stwarza zagrożenie dla całości ekosystemów. Zasadą w działaniach umożliwiających zachowanie istniejących zasobów wodnych i hydrobiologicznych jest stworzenie możliwości rekultywacji zniszczonych środowisk wodnych. Pełna ochrona zasobów
wodnych i hydrobiologicznych możliwa będzie w przypadku
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stworzenia sprawnej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodną - tj. z odprowadzaniem, oczyszczaniem i magazynowaniem wód. Ze względu na ochronę jakości zasobów wodnych
niezbędne jest stworzenie warunków do zachowania możliwie
dużej liczby małych zbiorników jako swoistego podstawowego
ogniwa obiegu wody. Umożliwiając wzbogacenie miejscowej
fauny o nowe gatunki oraz utworzenie pułapek ekologicznych dla
zanieczyszczeń.
Celowe jest zwiększenie liczby tych środowisk wodnych przez
przebudowę zbiorników i kanałów przerzutowych wody, rewizję
dotychczasowych planów odwodnień oraz skuteczniejszą ochronę terenów bagnistych przed ich osuszaniem. Na terenach rolniczych wiele małych ekosystemów wodnych (np. zbiorniki magazynujące wodę do celów rolniczych, stawy, rowy, kanały) obok
swych podstawowych funkcji mają istotne znaczenie nie tylko dla
warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia, ale także stanu
fauny. Zmniejszanie się zasobów wodnych w wyniku melioracji
odwadniających tereny podmokłe oraz różnego rodzaju małe
zbiorniki i drobne cieki odbiło się wyraźnie na stanie fauny związanej z tym środowiskiem.
Na terenach nadjeziornych przeciwdziałaniem temu niekorzystnemu zjawisku jest nie tylko budowa urządzeń technicznych, ale
także wprowadzenie w zagospodarowanie przestrzenne zlewni
przemyślanych ekologiczno-technicznych rozwiązań, zagospodarowanie otuliny jako bezpośredniej strefy ochronnej. Poprzez

zalesienie, zakrzewienie, zarastanie brzegów powstają filtry biologiczne powodujące w stopniu dostatecznym zatrzymanie substancji nawozowych spływających po powierzchni pól do wody.
Zbiorniki retencyjne posiadają możliwości zatrzymywania substancji nawozowych oraz są istotnym czynnikiem wpływającym
na spowolnienie prędkości przepływu i wydłużenia czasu przetrzymywania wody. W tym przypadku prędkość i czas są istotnymi czynnikami wpływającymi na poprawę czystości wody. Zbiorniki wstępne, budowane na rzekach nizinnych mogą skutecznie
z wód wyłapywać związki biogenne. Większa powierzchnia zbiorników wodnych wpłynie na rozwój roślinności wodnej osiadłej
na płaskich brzegach zbiorników. Z powyższych względów dużą
rolę w ochronie wód mogą odgrywać małe i średniej wielkości
zbiorniki rolnicze służące do gromadzenia wody w okresach jej
nadmiaru oraz opróżniania w czasie nawodnień rolnych. Powinny
być więc budowane nie tylko dla poprawy gospodarki wodnej
w rolnictwie, ale również jako element ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
Warunki klimatyczne Polski sprawiają, że w czasie obfitych
opadów czy też wiosennych roztopów pojawia się problem
nadmiaru wody, a jednocześnie okresy suszy szybko skutkują
deficytem wody. Znaczna część zasobów wodnych nie jest właściwie zagospodarowana i tylko racjonalna gospodarka opierająca się w dużej mierze na magazynowaniu wody w zbiornikach
retencyjnych i w profilu glebowym, może pomóc środowisku,
a więc i nam.
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Warto pamiętać, że zasoby wodne Polski są nie wiele większe
niż Egiptu, który uchodzi za kraj pustynny!
W epoce ostatniego zlodowacenia przesuwający się z północy
na południe lodowiec ukształtował teren dzisiejszej Polski w taki
sposób, że pozostawił liczne jeziora rynnowe, wąskie i głębokie.
Jeśli spojrzymy na dokładną mapę fizyczną szczególnie bliskiej
mi Wielkopolski, zobaczymy jak jej powierzchnia jest pofałdowana. Na przykład teren od miejscowości Nowy Tomyśl w kierunku
Wolsztyna wyraźnie się obniża. Na starych mapach dostrzeżemy jeszcze liczne jeziorka, stawy i leśne oczka wodne biegnące
wzdłuż koryta rzeki Dojcy. Jest to dowód na to, że w przeszłości
w tym miejscu naturalnych zbiorników wodnych było więcej.
Warto na chwilę przy przykładzie rzeki Dojcy się zatrzymać,
bo można na przykładzie wydarzeń historycznych dostrzec, jak
w stosunkowo prosty sposób można pomnażać zasoby wodne
i racjonalnie je wykorzystywać. Dojca ma swój początek w okolicach Nowego Tomyśla, a dalej płynie przez powiat nowotomyski, Grodzisk i Wolsztyn. W XIII wieku osiadły w podwolsztyńskiej
Obrze zakon cystersów dostrzegł możliwości pożytecznego wykorzystania wód Dojcy, budując kilka młynów wodnych wzdłuż
jej biegu. W celu zapewnienia stałej ilości wody niezbędnej do
pracy młynów istniejące jezioro leśne zakonnicy przebudowali
w taki sposób, że zwiększyli jego powierzchnię i tym samym objętość. Powstało jezioro Wioska, jedno z najstarszych sztucznych jezior w Wielkopolsce i prawdopodobnie w ogóle w naszym kraju.
Obecnie jezioro nadal ma funkcję gospodarczą, bo odgrywa rolę
jeziora hodowlanego.
Dlaczego o tym piszę? Otóż ten przykład pokazuje, jak można świadomie wykorzystywać zasoby naturalne, z jednoczesnym
ich pełnym poszanowaniem. To powinien być dla nas wzór postępowania. Otóż naturalne obniżenia terenów, stare koryta jezior
leśnych można wykorzystać do gromadzenia wody. Racjonalne
podejście do tego tematu pozwoli zwiększyć objętość wody tak
potrzebnej w gospodarce leśnej i rolnictwie, a to będzie miało
istotny wpływ na stopniowe podnoszenie się wód gruntowych.
Spiętrzenie wody w powstałych zbiornikach spowolni jej przepływ wody. Powstałe w miejscach technicznie uzasadnionych ka-

skady, spowodują zatrzymanie ruchomych zanieczyszczeń, o których wspominałem wcześniej. Woda spływająca z kaskad dotleni
się, a to w istotny wpływa na poprawę jej czystości. Poprawiając
zaś czystość wód mamy możliwość przywrócenia i odtworzenie
pierwotnego stanu środowiska. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że teren czysty, zielony, spokojny to jeden z zasobów
naturalnych, przyciągający ludzi szukających odpoczynku, a więc
nieobojętny gospodarczo.
Wielkopolska, szczególnie wschodnia, należy do terenów największego deficytu wody w Polsce. Dlatego wszelkie działania
nastawione na ochronę i rozbudowywanie jej zasobów mają dosłownie żywotne znaczenie. Północ Polski, w tym Pomorze, jest
pod tym względem w dużo lepszej sytuacji – głównie ze względu na wyższą średnią ilość opadów, większą liczbę naturalnych
zbiorników naturalnych i mniejszą urbanizację. Ale to nie znaczy,
że można sytuacji jeszcze poprawić. Można to zrobić poprzez
działania w skali makro (świadoma polityka zachowania walorów
naturalnych), jak i mikro – w praktyce życia codziennego każdego
z nas, bo każdy z nas ma wpływ na ilość zużywanej wody. Przyznajmy, ile jej w gruncie rzeczy marnujemy z beztroski albo wygodnictwa.
Jestem przekonany, że spójne działanie na obu poziomach
(ogólnym i indywidualnym) przyniesie nam sukces. Do tego potrzeba powszechnej świadomości, że prawidłowa gospodarka
wodna jest jednym z czynników priorytetowych właściwego rozwoju naszego kraju, a w jeszcze szerszym planie, świadectwem
odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.
Korzystałem z materiałów zawartych w książce „Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód powierzchniowych - dziś i jutro”
wydanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Poradnika lokalnej ochrony przyrody” oraz opracowania
prof. Konstantego Losowa dotyczącego oczyszczania Jeziora
Wolsztyńskiego.
Autor: Jerzy Łabonarski

Proste sposoby oszczędzania wody w codziennym życiu:

Prawie dwie trzecie powierzchni naszej planety zajmuje woda, ale w 97 procentach są to morza i oceany, a więc
woda słona, niezdatna do picia. Polska nie jest wolna od problemów z dostępem do wody pitnej. Ilość wody przypadającej na jednego Polaka to zaledwie 40 proc. tego, co średnio
przypada na mieszkańca Europy. Mamy do dyspozycji mniej
więcej tyle wody, co Egipt uchodzący za kraj pustynny.

1. Myjąc zęby, płucz je wodą z kubeczka a nie wodą bieżącą.
Zużyjesz jej pół litra zamiast 15-16 litrów.
2. Kiedy myjesz ręce, strumień wody nie musi wypływać
z maksymalną siłą.
3. Bierz szybki prysznic zamiast kąpać się w wannie! Pełna
wanna to około 180 litrów wody, podczas gdy jedna minuta
kąpieli pod prysznicem to około 10 litrów wody.
4. Pamiętaj, że nie musisz za każdym razem spuszczać całej
wody ze spłuczki w toalecie. Zazwyczaj spłuczka ma dwa
przyciski - mniejszy i większy. Zawsze najpierw użyj mniejszego.
5. Napraw kapiące krany. Jeżeli kran kapie z częstotliwością
„kropla na sekundę”, to rocznie tracisz 11935 litrów wody!
6. Zmień wszystkie krany na takie, które będą oszczędzać
wodę. Wystarczy zainstalować perlatory, czyli siatki o drobnych oczkach, które napowietrzają wypływającą wodę. Dzięki temu strumień będzie silniejszy.
7. Używaj jednouchwytowych baterii – dzięki nim szybciej
uregulujesz temperaturę i zmarnujesz mniej wody niż kręcąc
dwoma kurkami.
8. Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy są już pełne.
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14. Europejski Festiwal Filmowy
Integracja Ty i Ja (5-9 września 2017 r.)

Film nas uczy pokory
Bohaterka amerykańskiego dokumentu „Ołowiane żołnierzyki” mówi: „każdy ma środku tego samego ducha”. Zdanie mogłoby być
hasłem kolejnej edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, oddając prawdę powtarzaną w każdym pokazywanym tu
filmie, spotkaniu, rozmowie. Czternastą edycję reprezentowało hasło równie znaczące – „Życie można zacząć wiele razy”. Szczególnej
wymowy nabrało w kontekście obecności gości specjalnych, weteranów.

d

o osoby siedzącej na wózku nie powinno się kucać, ale niewidząca nie obrazi się, gdy powiesz
do niej „do zobaczenia”. Mówimy „osoba z niepełnosprawnością” a nie „niepełnosprawna”,
bo „z” oddziela osobę od jej choroby. W Finlandii niepełnosprawni otrzymują od państwa darmowe wózki
elektroniczne, ale nie mają nimi gdzie jeździć, bo w miastach nie
ma dla nich udogodnień architektonicznych. Osoba niewidoma
od urodzenia śni dźwiękami i ruchami. Ciekawe, prawda?
Największą wartością EFF Integracja Ty i Ja jest właśnie to: wiedza, pozwalająca lepiej rozumieć potrzeby innego, mniej sprawnego, człowieka. Kiedy Izabela Sopalska, prezes fundacji Kulawa
Warszawa uczy savoir-vivru wobec osób z niepełnosprawnością,
czuję się jak dziecko w przedszkolu. Kiedy reżyser z bogatej
i nowoczesnej Austrii mówi o stygmatyzacji niepełnosprawności
w życiu publicznym – otwieram oczy ze zdumienia i jest mi głupio,
choć jestem z Polski. Kiedy oglądam filmy o ludziach-siłaczach,

którzy z trudów, a czasem beznadziei, lepią dla siebie coś ważnego, wartościowego, pięknego, czuję pokorę.
Niebo wszędzie jest niebieskie
Nie ma filmów bliższych pojęciu człowieczeństwa niż te o niepełnosprawności i festiwalu, podczas którego dostaje się tego
człowieczeństwa tak potężną dawkę. Wszystkie są przecież o sytuacjach ekstremalnych, weryfikujących, kim naprawdę jesteśmy,
konfrontujących z najgłębszymi ludzkimi emocjami, prawdziwie
rzeźbiącymi osobowość i o ciele, które wyznacza granicę sprawności i decyduje, w jakim stopniu świat będzie dla nas dostępny
lub jak trudno będzie nam w nim funkcjonować. Może być coś
bardziej ludzkiego?
Nie ukrywajmy – niektóre festiwalowe seanse, zwłaszcza dokumentów, bywają wymagające. Trudno pogodzić się z niepełnosprawnością dzieci, osamotnieniem seniorów, bólem fizycznym
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i psychicznym, brakiem wyboru, a najbardziej chyba z bezwzględnością chorób i wpisaną w nie często nieuchronnością śmierci.
Jednak wiele ma wymiar budujący optymizmem ludzi i zdarzeń,
zadziwiający możliwością wyjścia z największych kryzysów.
Bohaterowie tegorocznych festiwalowych filmów to np. dwunastoletnia córka głuchoniemych rodziców, przyjaciele-malarze
bez rąk, których dzieli ogromna różnica wieku, ekscentryczna
scenografka z SM, niepełnosprawni muzycy z ulic Zimbabwe,
chłopak z zespołem Downa, mistrzyni paraolimpijska, siatkarz
bez nóg, 23-letni autystyk... Galeria postaci równie odmiennych,
co podobnych w walce o dobre, godne życie. Co ważne – coraz
więcej filmów bohaterami czyni także ich żony, mężów, partnerów,
rodziców, krewnych, znajomych, bliższe i dalekie otoczenie. Wydobywa ich z tła, drugiego planu, cienia, by opowiedzieć o ich
sile, miłości, ale i zwątpieniu, cierpieniu, bezradności.
Dusza i ciało
Sumą wszystkich tych odcieni emocjonalnych jest „Gleason”,
dokument w reż. Claya Tweela (USA), nagrodzonym Motylem
2017. Dokument kompletny i jeden z najlepszych filmów festiwalowych ostatnich lat. Bezkompromisowy zapis przemiany wybitnego amerykańskiego futbolisty Stephena Gleasona w człowieka
całkowicie uzależnionego od otoczenia i maszyn, któremu ALS
(stwardnienie zanikowe boczne) odbiera kolejno możliwość chodzenia, mówienia, oddychania. Opowieść o bliskości, rodzinie,
godności i jak trafnie ujęli jurorzy w werdykcie – prawdziwy filmowy testament tworzony dla maleńkiego syna. Piękny, ważny film,
po którym pęka serce.
Stwardnienie rozsiane, jedna z najbardziej przerażających chorób, jest tematem, po który filmowcy sięgają często. W tym roku
podjęli go także w filmach „Itchi – moja ścieżka”, dokumentalnym
eseju o sztuce i chorobie snutym za pomocą obrazów, zdjęć, rysunków, grafik przez niemiecką scenografkę i artystkę Verę Dobroschke czy krótkometrażowym filmie fabularnym „Niebo wszędzie jest niebieskie” w reżyserii Giny Wensel (Niemcy).
Zgodnie z zasadą, by równoważyć w konkursie różne emocje,
w zestawie znalazły się też obrazy urokliwe i wzruszające, jak polski „Jakiego koloru jest miłość” (reż. Alina Mrowińska, nagroda
publiczności), którego przesympatycznych bohaterów – niewidomą psycholog Monikę i jej męża Wojtka, informatyka z porażeniem mózgowym – chciałoby się po seansie po prostu serdecznie
wyściskać za humor w gorzkiej codzienności.
Zabawne jak „Just, biegnij!” o superbohaterze Juście, siatkarzu
bez nóg, który śmiga po ulicach na rękach, wykonując kaskaderskie akrobacje. W końcu – kontrowersyjne „24 tygodnie” (wyróżnienie) z Julią Jentsch, zadające pytania, na jakie nikt nie chciałby
sobie odpowiadać – czy usunięcie ciąży w siódmym miesiącu ze
względu na dwa ciężkie schorzenia dziecka (zespół Downa, nieuleczalna wada serca) jest moralne, może być usprawiedliwione
i zrozumiane? Przykład filmu, który na niepełnosprawność patrzy
z nieoczywistej perspektywy – matki nienarodzonego dziecka
i podejmuje wątek karkołomny, tabu, prowokuje do dyskusji.
Zwariować ze szczęścia
W konkursie filmowym 14. Europejskiego Festiwalu Filmowego
Integracja Ty i Ja zmierzyło się 36 filmów pełno- i krótkometrażowych, fabularnych, dokumentalnych, w tym osiem amatorskich
(zrealizowanych przez osoby niepełnosprawne). Jak zawsze, nadesłanych z całego świata: Polski, Niemiec, USA, Hiszpanii, Bułgarii, Austrii, Holandii, Kanady, Grecji, Finlandii, Łotwy, Włoch, ale
i z dalekich Indii, Zimbabwe czy Iranu.
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W ramach pokazów pozakonkursowych widzowie obejrzeli nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na Berlinale włoski film „Dusza
i ciało” oraz „Potwora w mojej głowie” (USA). – Wybieraliśmy spośród trzystu tytułów – mówi Dariusz Pawlikowski, dyrektor programowy. – Nie ukrywam, że selekcja nie jest łatwa, bo staramy się
wypośrodkować między szerokim spectrum tematów i najszerszym kontekstem społecznym filmów. Z jednej strony więc szukamy ciekawych bohaterów, interesujących historii, z drugiej oryginalnej formy, z trzeciej obrazów reprezentujących różne kraje
i miejsca. Musimy rezygnować często z fantastycznych produkcji,
z których można by stworzyć drugi mocny komplet konkursowy.
Cieszę się, że coraz więcej zgłoszeń konkursowych mamy w kategorii amatorskiej i są to naprawdę świetne pozycje.
Filmy oceniało jury złożone z reżyserów: Marcina Koszałki (przewodniczący), Anny Jadowskiej, Anny Dudy-Gocel oraz Marka
Bukowskiego, aktora i Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk, dziennikarki. – Cudownie robi się filmy, poznaje ludzi, ale fantastycznie
też filmy się ogląda i trudno mi wybrać, co jest przyjemniejsze –
mówi Anna Duda-Gocel, nagrodzona Motylem w ubiegłym roku
za film „Wyślę Wam kartkę”. – W jednym miejscu możemy wejść
w wiele światów, historii, osobnych kosmosów. Wybory są trudne
na takim festiwalu, więc doszliśmy do wniosku, że będziemy oceniali wartość artystyczną i siłę wyrazu bohaterów. W przypadku
filmów amatorskich ogromną wartością jest również praca całej
grupy i jej odczuwalna na ekranie więź.
Na linii wzroku
Tegoroczny festiwal obfitował w spotkania. Po projekcjach
w „Dyskusjach bez barier” wzięli udział m.in. Monika Meleń i dwaj
„Stasiowie” z jej dokumentu, Monika Łapińska, bohaterka filmu
„Jakiego koloru jest miłość”, twórcy filmu „Na szczęście”, ale też
goście z zagranicy: Aksel Stasny, reżyser i Tom Taylor, bohater
filmu „Opuszczając gniazdo”, Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, finlandzka artystka i reżyserka dokumentu „Wyobraźnia iluzjonistki”. – Cieszymy się, że udało nam się do Koszalina zaprosić
wielu twórców i bohaterów filmów – mówi Dariusz Pawlikowski.
– Spotkania po seansach są fantastyczne, często przeradzają się
w dyskusje nie tylko o filmach, ale i problemach osób niepełnoprawnych.
W cyklu „Filmowcy bez barier” prowadzonym przez Piotra Pawłowskiego o sztuce, życiu i wrażliwości gościli Marek Bukowski,
Marcin Koszałka, Katarzyna Grochola. Gościem specjalnym festiwalu był Marek Plura, europoseł, który od trzech lat zaprasza reprezentację festiwalu do Parlamentu Europejskiego, a w tym roku
postanowił odwiedzić imprezę, którą z wielkim zaangażowaniem
promuje w Brukseli.
Weterani. Wyrwani śmierci
W codziennych panelach pod festiwalowym hasłem „Życie
można zacząć wiele razy” wzięli udział goście specjalni – weterani
wojenni. Żołnierze byli też bohaterami trzeciej edycji projektu „Fotokonfrontacje”, którego efektem jest wystawa w Galerii Region
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami
Kraju i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. R. Traugutta w Koszalinie (CSSP) przed obiektywami fotografików – Marty Adamczak, Aleksandra Orzechowskiego, Stanisława Składanowskiego
i Wojciecha Szweja – stanęli: płk Leszek Stępień, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, plut. Krzysztof
Polusik, st. kpr. Tomasz Rożniatowski, st. szer. rez. Jan Koczar, sierż.
w stanie spoczynku Mariusz Saczek. CSSP było też organizatorem
Małego Festiwalu oraz widowiskowego elektronicznego paintballu na wózkach w swojej siedzibie.
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– Pomyśleliśmy, że niepełnosprawność żołnierzy to zarazem
ciężki i ciekawy temat właściwie nieporuszany w dyskusji publicznej – mówi Barbara Jaroszyk. – To trudni ludzie, hermetyczne środowisko. Mówimy o silnych, sprawnych mężczyznach, którzy z wojny wracają potwornie poranieni fizycznie i psychicznie. Niewiele
się o tym mówi. Wiem, że czuli się u nas dobrze, podkreślają, że
zostali tu potratowani poważnie, a festiwal umożliwił im konfrontację z innymi niepełnosprawnymi, którzy udowadniają, że życie
naprawdę można zacząć wiele razy.
W programie imprez towarzyszących znalazły się też m.in. koncerty: Tymona Tymańskiego z zespołem (Gaba Kulka w ostatniej chwili
odwołała swój występ) i Remontu Pomp. Konferencja naukowa „Społeczne i kulturowe aspekty radzenia sobie z traumą”, spektakl Teatru
Recepta i Teatru Dzióra „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”, warsztaty jogi śmiechu, motywacyjne, savoir-vivru wobec osób z niepełnosprawnością (Fundacja Kulawa Warszawa), animacji „Od pomysłu do
premiery” (Stowarzyszenie Polskich Producentów Animacja), street
artu (Druklin), wykłady filmowe (dr Piotr Szarszewski). W trzydziestu
miejscowościach w Polsce odbyły się Małe Festiwale Ty i Ja (w Koszalinie w Zakładzie Karnym i CSSP), a w siedemnastu dużych miastach
kina studyjne wyświetliły wybrane festiwalowe produkcje.
Nie ukryjesz się przed prawdą
Poza osobami z niepełnosprawnością od urodzenia, reszta nabywa jej w mniej lub bardziej brutalny sposób. Nagle, bez ostrzeżenia, negocjacji. Z pozycji osoby zdrowej w rzeczywistość osoby
z niepełnosprawnością może wrzucić nas wypadek, uraz, choroba,
powikłania po chorobie i w końcu starość. Niepełnosprawność nie
jest abstraktem, niewielkim procentem w statystyce, ale wątkiem,
jaki wplata się w życie każdego z nas, bez wyjątku i trzeba się z nim
mierzyć. Ta refleksja płynąca ze spotkań, świadectw i rozmów festiwalowych, potrafi przynajmniej na chwilę, raz w roku, wyrzucić
nas z torów zwykłej, prostej codzienności w świat, w którym trudne
może być zawiązanie buta, a strata pracy jest niczym wobec utraty
nóg, rąk, wzroku, świadomości. Warto o tym pamiętać.
Śródtytuły użyte w tekście pochodzą od tytułów konkursowych
filmów.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Materiały prasowe/Wojciech Szwej

Werdykt jury
Motyl 2017 za najlepszy film amatorski: „Ślub Whitney” za
zaskakujące przełamanie konwencji i stworzenie świetnych,
autoironicznych postaci.
Motyl 2017 za najlepszy film dokumentalny: „Gleason” za
wstrząsający, prawdziwy filmowy testament
Motyl 2017 za najlepszy film fabularny: „Ja i mój tata” za
intymny portret ojca i syna.
Nagroda publiczności: „Jakiego koloru jest miłość?”
Wyróżnienie w kategorii film amatorski: „Ważne” za energię, która stworzyła wartość filmową.
Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny: „Komunia” za
stworzenie intymnej relacji bohatera z widzem.
Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny: „Na szczęście”
za pasję, która może naprawić świat.
Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny: „Film dla Stasia” – dla małego Stasia i jego rodziców, którzy robią wszystko aby jego życie było łatwiejsze.
Wyróżnienie w kategorii film fabularny: „24 tygodnie” za
szczerość w poruszaniu tematu tabu.
Wyróżnienie w kategorii film fabularny: „Zwariować ze
szczęścia” za dystans i humor w podejmowaniu trudnych
tematów.
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Amerykańska
wdzięczność

za pamięć o jeńcach spod Tychowa
Dwaj koszalinianie - Zygmunt Wujek, rzeźbiarz i nauczyciel akademicki i Jupi Podlaszewski, założyciel teatru i właściciel szkoły
językowej - od blisko 30 lat zabiegają o upamiętnienie alianckich lotników więzionych w czasie ostatniej wojny przez hitlerowców
w lesie w okolicach Tychowa. Amerykanie postanowili się odwdzięczyć i zaprosili ich za ocean, by pokazać jak sami pielęgnują
pamięć o swoich bohaterach.

o

baj koszalinianie mówią o sobie: „jesteśmy
dziećmi wojny”. Zygmunt Wujek odczuł ją na
własnej skórze. Jako kilkuletni chłopiec w 1943
roku został z rodzicami wywieziony w okolice
Drezna. Pamięta amerykańskie naloty bombowe. - Do dziś mam przed oczami widok nadlatujących amerykańskich maszyn, które wyglądały niczym srebrne anioły. Pamiętam
huk bomb i płonące ruiny budynków – wspomina. - Był strach, ale
rodzice pocieszali się, że może to w końcu coś zmieni.
Jupi Podlaszewski jest sporo młodszy, wojny nie ma prawa pamiętać, ale traumę z nią związaną czuł we własnym domu. Jego
ojciec w wieku szesnastu lat został wywieziony do Niemiec na
przymusowe roboty. Trafił na wyjątkowo okrutnego bauera. - Ojciec zbuntował się przeciw oprawcy, pobił go, a potem przez kilka

miesięcy się ukrywał. Kiedy został ujęty, hitlerowcy wywieźli go do
Auschwitz – tłumaczy. - Niewiele o tym opowiadał, ale czuliśmy, że
wojenne wspomnienia są dla niego koszmarem.
Kiedy prawie 30 lat temu zaczęli odkrywać historię alianckich
lotników więzionych w obozie jenieckim w lesie pod Tychowem,
było im łatwiej zrozumieć ich położenie. – Dziś czujemy jakieś braterstwo z byłymi jeńcami i ich bliskimi – przyznaje Zygmunt Wujek.
„Łatwiejsze życie w … obozie”
Ale po kolei. Pod koniec lat osiemdziesiątych minionego wieku,
po latach bezskutecznych prób przedstawiciele amerykańskich
i brytyjskich władz uzyskują od polskiej administracji zgodę na
upamiętnienie lotników więzionych w 1944 i 1945 roku w obo-
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zie jenieckim Stalag Luft IV Gross Tychow na Pomorzu. Przyjeżdża
George Guderlay, wysłannik prezydenta USA, potem miejsce po
dawnym obozie odwiedzają niegdysiejsi jeńcy i ich rodziny. Przewodnikiem jest z reguły Zygmunt Wujek, tłumaczem – Jupi Podlaszewski.
Obóz istniał od wiosny 1944 roku. Trafiali tam zestrzeleni piloci
alianccy – w większości Amerykanie z Ósmej Armii Sił Powietrznych amerykańskiego korpusu lotniczego (Mighty Eighth Air Force, w skrócie 8th AF).
Na podstawie relacji byłych lotników można było odtworzyć
obraz życia w niewoli. Jeńcy docierali na Pomorze transportami
kolejowymi. Potem od stacji Podborsko pod Tychowem do obozowych baraków szli pieszo. - To było okropne przeżycie. Niemcy
dawali upust swojej nienawiści. Esesmani kopali ich i tłukli kolbami karabinu. A miejscowi opluwali, szczuli psami, a nawet obrzucali fekaliami – mówi Jupi Podlaszewski. - Niemcy byli wściekli za
to, że lotnicy amerykańscy obracają w ruinę ich zakłady i miasta.
Hitler kazał traktować ich jako zbrodniarzy wojennych.
Byli jeńcy podczas powojennych wizyt opowiadali o fatalnych
warunkach panujących w Stalagu IV: o braku żywności, ciasnocie i niemieckiej pogardzie odbierającej nadzieję na jakąkolwiek
zmianę.

Zygmunt Wujek zapamiętał dużą grupę Amerykanów, którzy na
początku lat dziewięćdziesiątych przyjechali autokarem w okolice
Tychowa. Kiedy wysiedli przed stacją w Podborsku, zaczęli wykrzykiwać niemieckie komendy: Raus! Weck! Schnelle!
- Oni mieli to wciąż w głowie. Widok tego miejsca przywołał
najgorsze wspomnienia – wyjaśnia JUpi Podlaszewski.
Odzyskać godność
Joe O`Donnell, jeniec, który wielokrotnie odwiedzał teren dawnego obozu, wspominał, że obciążeniem dla osadzonych była nie
tylko niemiecka pogarda. Bolało ich to, jak traktowali ich rodacy
za Oceanem. Bo dla wielu Amerykanów piloci, którzy trafili do
niewoli, przestali być żołnierzami. - Rodacy uważali ich za tchórzy.
Podejrzewali, że lotnicy wybierają „łatwiejsze życie w obozie”. Że
korzystają z uciech – dodaje Podlaszewski.
Joe O`Donell podjął starania o przywrócenie dobrego imienia
osadzonych. Założył w USA stowarzyszenie „Prisoners od War”
(„Jeńcy wojenni”), które zabiegało o upowszechnienie prawdy
o losie byłych jeńców. Artykuły w prasie, wystawy i wizyty w byłym
obozie zmieniły stosunek Amerykanów do pilotów więzionych
w niemieckich obozach jenieckich.

Jupi Podlaszewski i Zygmunt Wujek mają w tym swój wkład.
Podlaszewski oraz jego uczniowie i lektorzy ze szkoły językowej
kilkakrotnie na stacji w Podborsku organizowali wieczornice poświęcone pamięci byłych jeńców. Amerykanki uczące języka czytały fragmenty listów, które bliscy wysyłali do osadzonych w Stalagu.
„Kiedy w 1941 braliśmy ślub, myślałam, że wychodzę za bohatera, a ja wyszłam za tchórza” - pisała żona do jednego z lotników.
„Kochanie, tylko nie pij zbyt dużo whisky. Bo przecież wiem, że
codziennie chodzisz do baru” – ostrzegała inna.
- Gerard Hafke z Radia Koszalin przygotował podkład muzyczny. Najpierw był spokojny utwór
Glenna Millera, potem zgrzyt hamulców nadjeżdżającego pociągu, odgłosy bicia, lżenia, szczekanie psów, strzały. No i te listy!
Publiczność reagowała szlochem – wspomina Jupi Podlaszewski.
W 1994 roku na terenie byłego obozu odsłonięto pomnik dłuta
Zygmunta Wujka. Na dwóch bocznych głazach zostały umieszczone tablice pamiątkowe, na środkowym śmigło i płaskorzeźba
z wizerunkiem lotnika, który podnosi się z ziemi po skoku spadochronowym. To podobizna Joe O`Donella!

Taką samą płaskorzeźbę koszaliński artysta wyrzeźbił z myślą
o Narodowym Muzeum Ósmej Armii Powietrznej (National Museum of the Mighty Eighth Air Force), które ma siedzibę w Savannah w stanie Georgia (USA). - Ale był kłopot z dostarczeniem
rzeźby za Ocean. To było 60 kilogramów! - relacjonuje Zygmunt
Wujek, wspominając, że o swoim marzeniu opowiedział odwiedzającemu Tychowo synowi byłego jeńca, Jamesa Grotza. - A on
tylko się uśmiechnął. „Dostarczymy do Portugalii! Tam są nasze
bazy. Nasi chłopcy zawiozą rzeźbę do Ameryki” - orzekł. No i od
dwóch lat popiersie stoi w muzeum w Savannah. Jego odsłonięcie relacjonowały amerykańskie gazety i telewizja Fox News.
Do Ameryki!
Mniej więcej rok temu pojawił się też pomysł by Zygmunt Wujek i Jupi Podlaszewski przyjechali do USA, odwiedzili rodziny byłych jeńców i poznali Muzeum w Savannah. James Grotz zadeklarował, że sfinansuje podróż.
Pod koniec czerwca tego roku rozpoczęła się wyczekiwana
podróż. – Naszym przewodnikiem była Ellen Hartman, niezwykle energiczna kobieta, dyrektorka w koncernie Coca-Cola,
którego siedziba mieści się w Atlancie - opowiada Jupi Podlaszewski. - Towarzyszyła nam także Candy Brown, która kilka
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razy odwiedziła Polskę. Napisała książkę o losach swojego ojca
„What I never told you”.

A przy tym mnóstwo bardzo starannie utrzymanych terenów zielonych – relacjonują koszalinianie.

Niestety, miesiąc przed wizytą koszalinian w USA zmarł James
Grotz. Przyjechał jego syn. Koszalinianom towarzyszyło też kilkunastu innych członków rodzin byłych jeńców.

Atlanta – tak jak całe Stany Zjednoczone – pielęgnuje swoją
przeszłość. - Zobaczyliśmy kilka muzeów. Amerykanie zgromadzili
mnóstwo pamiątek dotyczących państwowości. Robią to z dużą
pieczołowitością.

- Był generał Joe De Francesco, tryskający energią 94-letni były pilot. Ten człowiek miał na koncie ponad 200 misji lotniczych w czasie II
wojny światowej. Wyjątkowy rekord, bo statystycznie pilot przeżywał
zaledwie pięć misji – tłumaczy Podlaszewski. - John ma świetną pamięć i jest w doskonałej formie. Mówił, że co rano budzi się bardzo
szczęśliwy. „Żyję i jestem zdrowy. Czego chcieć więcej?” - powtarzał.
Pamięci Cartera i Martina Luthera Kinga
Na początek Atlanta – stolica położonego na południu USA stanu Georgia. - Duże, dynamiczne miasto z ogromną ilością firm.
Eight Air Force (8 AF)
Operująca w czasie II wojny światowej nad zachodnią
Europą Eight Air Force, czyli Ósma Armia Sił Powietrznych
amerykańskiego korpusu lotniczego uznawana jest za największą pod względem liczebności personelu, uzbrojenia
i sprzętu formację powietrzną czasów wojny. W szczytowym okresie służyło w niej blisko 200 tysięcy osób, łącznie
w okresie II wojny przez 8 AF przewinęło się 350 tysięcy
ludzi.
Historia Eight Air Force rozpoczęła się w styczniu 1942
roku w Savannah w Georgii, gdzie utworzono VIII Bomber
Command (ósmy pułk bombowy). Jednostki, które wchodziły w skład tej formacji, w 1942 i 1943 roku atakowały w Europie niemieckie lotnictwo. Jednak skuteczność tych operacji
nie była zbyt wysoka – głównie z powodu braku doświadczenia i słabej osłony myśliwskiej.
Na początku 1944 roku w oparciu o jednostki VIII Bomber
Command utworzono Eight Air Force.
8 AF stacjonowała w południowej Anglii organizując
naloty na hitlerowskie lotnictwo i cele naziemne (głównie
fabryki uzbrojenia) w Niemczech i krajach okupowanych.
Pierwszych nalotów bombowce 8 AF dokonały w styczniu
1944 atakując zakłady lotnicze w środkowych Niemczech.
Od marca 1944 roku Amerykanie bombardowali Berlin
(zakłady zbrojeniowe i dzielnicę rządową), ale też fabryki
uzbrojenia w różnych rejonach Niemiec (m.in. na Dolnym
Śląsku). Równocześnie atakowali stacje kolejowe, mosty
i lotniska w północnej Francji i Belgii ułatwiając desant
w Normandii.
Skierowanie do walki amerykańskich myśliwców Mustang
P-51 A stało się przełomem w wojnie powietrznej toczonej
między siłami państw alianckich i niemiecką Luftwaffe. Pod
koniec 1944 już było wiadomo, że dla hitlerowskiego lotnictwa wojna jest przegrana. Podjęta przez Luftwaffe w styczniu
1945 ofensywa skierowana przeciwko lotnictwu alianckiemu
(bombardowanie lotnisk w Belgii, północnej Francji i Holandii) nie odwróciła sytuacji.
W końcowych tygodniach wojny piloci bombardowali
kwaterę Hitlera, ale też organizowali zrzuty żywności dla głodujących mieszkańców Holandii.

Jimmy Carter to jedna z postaci, z których dumna jest Atlanta. Urodził się w Georgii i od 1971 do 1975 roku był gubernatorem tego stanu, potem został prezydentem USA. Od ponad 30
lat w Atlancie działa Centrum Cartera z biblioteką i muzeum jego
imienia. Centrum to przede wszystkim jednak fundacja zajmująca
się pomocą humanitarną, monitorowaniem wyborów w różnych
miejscach świata, pomocą głodującym i zapobieganiem chorobom zakaźnym. Fundacja buduje studnie i tworzy szkoły w najbiedniejszych miejscach Afryki. - Przed budynkiem centrum stoi
niezwykły pomnik: mały chłopiec prowadzi niewidomego starca.
Stalag Luft IV Gros Tychow
W kwietniu 1942 roku pod Żaganiem Niemcy utworzyli Stalag Luft III – obóz jeniecki dla zatrzymanych lotników
alianckich. Trafiali tam głównie jeńcy, którzy mieli na koncie
próby ucieczki.
Także w Żaganiu osadzeni kilkakrotnie podejmowali takie
próby, które w większości kończyły się niepowodzeniem.
W marcu 1944 roku po kilkutygodniowych przygotowaniach
specjalnie wydrążonymi tunelami wydostało się z obozu ponad 70 jeńców. Tylko trzem z nim ucieczka w pełni się powiodła. Pozostali zostali schwytani, a część z nich na rozkaz
Hitlera została rozstrzelana. Wydarzenia stały się kanwą słynnej powieści „Wielka ucieczka”, której autorem był osadzony pod Żaganiem australijski lotnik i uczestnik ucieczki Paul
Brickhill. W 1963 powstał też głośny film o tym samym tytule.
Udaremniona ucieczka skłoniła hitlerowców do wydzielenia
z obozu w Żaganiu Stalagu Luft IV. Wkrótce przeniesiono go
w okolice Tychowa na Pomorzu. Od maja 1944 do oddawanych do użytku baraków w lesie na skraju wsi Modrolas pod
Tychowem trafiali także alianccy jeńcy osadzeni w obozach
na Litwie i na Węgrzech oraz ujęci podczas bombardowań
w Zachodniej Europie. Zdecydowana większość to byli Amerykanie służący głównie w Eight Air Force. Wśród osadzonych
byli także Anglicy, Kanadyjczycy, Australijczycy, Polacy i Czesi.
W połowie 1944 roku w Stalagu Luft IV Gross Tychow przebywało półtora tysiąca jeńców, a pod koniec 1944 roku już blisko
10 tysięcy ludzi (osiem tysięcy z nich to Amerykanie). W obozie panowało przepełnienie, głód. Baraki obozowe celowo
umieszczono na odludziu, w lesie. Miało to złamać opór osadzonych i uświadomić im brak szans na odzyskanie wolności.
W styczniu 1945, w obliczu zbliżającej się ofensywy radzieckiej, Niemcy zaczęli przygotowywać ewakuację. Najpierw wywieźli chorych jeńców, a na początku lutego zarządzili wymarsz wszystkich osadzonych. Jeńcy wędrowali przez
Białogard, Świnoujście, w kierunku Hamburga. Mróz przekraczał 20 stopni, maszerującym brakowało ciepłej odzieży.
Dziesiątkowały ich choroby, głód i wycieńczenie.
Ci, którzy zdołali przetrwać trudy wędrówki, w kwietniu
1945 roku dotarli na północny kraniec Niemiec. Ich wędrówkę nazwano Marszem Śmierci.
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W Afryce szerzy się tzw. ślepota rzeczna i ten pomnik ma nagłośnić problem. Jimmy Carter włącza się w walkę z chorobą.
U konsula
W biurze na 36. piętrze przyjął ich także Robert Lawrence Ashe,
konsul honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Atlancie, były dyplomata, pracownik amerykańskiej ambasady w Warszawie. Zakochany w Polsce. W swoim domu zgromadził ogromną kolekcję
polskiej sztuki współczesnej i sztuki ludowej.

sonsville uświadamia potworność wojny domowej i potworność
każdej wojny.
Koszalinianie nie pojechali do USA z pustymi rękami. – Oddzielnym transportem wysłaliśmy dziesięć przygotowanych przeze
mnie plakiet z brązu z podobiznami m.in. Tadeusza Kościuszki,
Kazimierza Pułaskiego i amerykańskiego rzeźbiarza polskiego
pochodzenia Korczaka Ziółkowskiego. To inicjator pomnika Crazy Horse – czyli wciąż powstającej największej rzeźby świata upamiętniającej historię Indian.

Robert Lawrence Ashe zabrał gości do powstałego trzy lata
temu Narodowego Centrum Praw Obywatelskich i Praw Człowieka (Center for Civil and Human Rights). - To niezwykłe miejsce
opisujące historię walk o poszanowanie praw człowieka zarówno
w USA, jak i w całym świecie – relacjonuje Jupi Podlaszewski. - Jest
wystawa opowiadająca o walce z niewolnictwem, rasizmem, prześladowaniami rasowymi i religijnymi w USA. Oddzielną wystawę
poświęcono Martinowi Lutherowi Kingowi, który także pochodził
z Atlanty. Muzeum zebrało szereg pamiątek po tym bojowniku
o równouprawnienie i nobliście, który zginął z rąk zaślepionych
nienawiścią przeciwników politycznych. Przypomniano też najważniejsze organizacje i ruchy walczące o poszanowania praw
człowieka w świecie. Nie zabrakło miejsca dla Lecha Wałęsy i polskiej „Solidarności”.

Dołączyli piętnaście fotosów koszalińskiego fotografika Marcina Betlińskiego, który dokumentował powstawanie ogromnego
monumentu boga wojny. Ten pomnik, który tworzy Zygmunt Wujek, ma w przyszłości stanąć w pobliżu terenu po byłym obozie
jenieckim pod Tychowem.

Specjalna mapa wskazuje kraje, w których wciąż łamane są prawa obywatelskie. - Prawie cała Azja była zaznaczona na czerwono.
Tylko w Mongolii ludzie cieszą się pełną wolnością. W Ameryce
Południowej też jest dużo czerwonych miejsc. Patrzyłem na to
z niedowierzaniem. Nie uświadamiałem sobie, że w świecie jest
jeszcze tyle niesprawiedliwości – mówi Jupi Podlaszewski.

- A wśród podobizn generałów na honorowym miejscu stoi wyrzeźbiona przez Zygmunta podobizna Joe O`Donnella. Zygmunt
był wielce wzruszony widokiem tej rzeźby, nie mógł uwierzyć własnym oczom – relacjonuje Jupi Podlaszewski. Była też inna okazja
do wzruszeń: Podlaszewski zaprezentował w muzeum fragmenty swojej inscenizacji, którą zwykle prezentuje w pobliżu byłego
obozu pod Tychowem:

I jeszcze jedna ekspozycja. Zdjęcia największych zbrodniarzy
w historii świata: Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga, Jeana Bokassy
– okrutnego cesarza środkowoafrykańskiego, czy Pol-Pota – dyktatora Kambodży uznawanego za twórcę najbardziej krwawego
reżimu na świecie.
W Atlancie nie można było pominąć muzeum Coca-Coli. To
kwintesencja snu o Ameryce. – Do tego dochodzi cały pop art –
od produkcji butelek aż po modę i meble – niby banalne a jednak
bardzo pouczające – przyznaje artysta Zygmunt Wujek.
I jeszcze wizyta w Andersonsville – miejscu, które upamiętnia okropności wojny secesyjnej. Powstało na terenie, w którym
konfederaci z Południa więzili wziętych do niewoli zwolenników
unionistów z Północy. - 60 tysięcy ludzi więzionych na placu wielkości boiska piłkarskiego. Głód, brak higieny i śmiertelne choroby
dziesiątkowały więźniów – opowiada Jupi Podlaszewski. - Ander-

Plakiety i fotosy Marcina Betlińskiego trafiły do Narodowego
Muzeum Ósmej Powietrznej Armii w Savannah (National Museum
of the Mighty Eighth Air Force). - Muzeum to był główny cel naszej
wizyty – tłumaczą koszalinianie. Na dużej przestrzeni zgromadzono modele samolotów, wśród których są prawdziwe bombowce
B-17 i B-24 Liberator, ale też i maszyny przeciwnika. Jest umundurowanie amerykańskich pilotów i popiersia najważniejszych
dowódców.

Był czas na dłuższe spotkania z amerykańskimi weteranami.
Członkowie organizacji Amerykański Legion wyróżnili Zygmunta
Wujka specjalnym dyplomem za artystyczne upamiętnienie wysiłku amerykańskich żołnierzy.
Nie zabrakło czasu na zwiedzanie Savannah. Miasto jako jedno
z pierwszych w USA zostało zbudowane w sposób planowy. Ulice przecinają się pod kątem prostym, aleje wysadzane są starymi
dębami. Po ulicach jeżdżą zabytkowe trolejbusy, a ich kierowcy
barwnie opowiadają o amerykańskiej historii.
Savannah łączy z Polską postać Kazimierza Pułaskiego, który
zginął w pobliżu miasta walcząc o niepodległość USA. Amerykanie pamiętają o tym i na jednym z głównych placów miasta ufundowali Pułaskiemu pomnik.
Autor: Jarosław Jurkiewicz
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Słyszę „Barkę” i ryczę.
Zwierzenia opiekunki
Ewa opiekuje się schorowanymi Niemcami przez miesiąc lub dwa, wraca na parę tygodni i znów jedzie. Wraca szybciej, gdy Niemiec
umrze. Wtedy mniej zarabia, ale jest szczęśliwa, że już w domu.

t

o opowieść 57-letniej koszalinianki, którą jednoczesna utrata pracy przez nią i męża skłoniła do częstej
rozłąki z rodziną i krajem.
Niemcy

– To niezbyt ładny naród. Są niezgrabni, mają grube tyłki, masowo otyłe są młode kobiety. Idąc ulicą, stale coś jedzą, wypełniają dziesiątki cukierni, pizzerii, a wieczorem puby. Mają długie
nosy i niedelikatne rysy, często piegowaci. Farbują się także
mężczyźni, przekłuci gdzie się da, obwieszeni złotem i wytatuowani. Głośni.
Zakupy robią rzadko, ale tyle, ile zmieszczą do bagażnika, nie
oglądają się na ceny, nie powściągają dzieci. Zaskoczyło mnie, że
ekspedientki podają pieczywo, a nawet ciastka, bez rękawiczek,
a potem liczą pieniądze. Podobnie klienci: przebierają w bułkach

gołymi rękami. Jednak z uśmiechem pokażą drogę, w hipermarkecie podadzą szukany towar.
Czuwanie
– Moim zadaniem jest opieka przyłóżkowa, choć niektórzy trochę wstają: mycie, karmienie i usługiwanie. Poza tym doraźne
sprzątanie, gotowanie, mycie naczyń, zakupy.
Właściwie jestem do dyspozycji całą dobę. Nocą teoretycznie
mogę spać, ale ludzie starzy i cierpiący źle sypiają. Wtedy wołają,
żeby zmienić im pampersa, przewrócić na bok, dać wyżej, zawieźć
wózkiem do łazienki, podać picie, nasmarować plecy.
Niektórzy z powodu demencji w kółko powtarzają żądania. Czasem już od rana jestem zmęczona. Pacjent w dzień odsypia noc,
tylko że na raty, więc znów nie mam spokoju, zresztą są dzienne
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pierwszy raz. W domu bezrobotny mąż i dzieci, a ona wreszcie po
formalnościach i egzaminie z języka, cała szczęśliwa jedzie, wysiada, a Niemka: nein! Wówczas firma pośrednicząca nie wnika, czy
Niemcom nie spodobał się wygląd Polki, czy w ogóle się rozmyślili, natomiast gwarantuje hotel na dwa dni – aż będzie miejsce
w busie wracającym.
Tę opiekunkę zabrano od razu, bo było miejsce powrotne, tylko zanim po Niemczech rozlokowano pozostałe, biedna jeździła
przez półtorej doby i płakała ze wstydu, że stanie w domu z niczym. Znam sytuację odwrotną: opiekunka wysiada pod wskazanym adresem, kierowca pomaga wnieść torby, a ona wraca do
busa – tak straszny był smród. Raz sama wróciłam już po czterech
dniach. Wchodzę, a tu wielka, zdrowa baba z roleksem na ręce.
Już po południu pokazała mi wiadro, miałam umyć 15 okien.
Bieżące porządki owszem, ale nie takie sprzątanie! Ich bin nicht
Putzfrau! Ich bin Pflegerin! Gdy na drugi dzień dała mi szpadel,
poprosiłam koordynatorkę o zabranie mnie stamtąd.
Charaktery
– Zdarzył mi się podopieczny tak zgryźliwy i z tak zaciętą twarzą,
że w SMS-ie do męża nazwałam go czystym hitlerowcem, zresztą
nienawidził Ruskich i opowiadał o niewoli. Jego zaś nienawidzili
synowie, bo matkę jednego wygonił, a druga żona sama uciekła;
ale obaj przyjeżdżali wesprzeć ojca. Kiedy indziej wielki dom nie
miał łazienki, tylko bojlerek z umywalką i sedes – dla oszczędności.
Gospodarz wymawiał żonie pampersy zakładane na noc, a pieluchomajtki pozwalał zmieniać raz na tydzień, a trzeba było trzy
razy dziennie. Gdy popuszczała, miał pretensje, że nie dopilnowałam. Raz kazał jej siedzieć dwie godziny na ustępie, aż zrobi. Dwa
dni mnie nękał o jakiś kubek, który zginął. W pewnym momencie
chwycił lachę, wtedy wyszłam z siebie: a spróbuj, to ci tak przy...,
że już nie wstaniesz. Struchlał. Trzeciego dnia znalazł kubek.
Pech
obowiązki. Mam po południu dwie godziny dla siebie i w zasadzie mogę się wyłączyć. Padam na łóżko, ale jak podopieczny
mnie wezwie, to przecież nie udam, że nie słyszę. Czasem zrobię
swoje drobne zakupy, pochodzę; ostatnio dwa razy próbowałam
wejść do kościoła, ale był zamknięty. Raz zdarzył mi się dom tak
daleko od wszystkiego, że mogłam tylko postać w oknie.
Podopieczni
– Mają po 70-90 lat i są schorowani, np. po wylewach, niektórzy
nawet nie mogą samodzielnie zmienić pozycji. Niedawno pojechałam do kobiety, a zastałam małżeństwo: ona ze sparaliżowaną
lewą połową ciała, on po trzech wylewach i złamany w pół.
Zwykle mają precyzyjny rozkład doby i ustalony jadłospis. Gdy
czegoś nie mogą wytłumaczyć albo znaleźć, łatwo popadają
w gniew i wrzeszczą. Ale dość szybko im przechodzi i ogólnie są
wdzięczni. Lepszy jest podopieczny leżący, bo odpada jeden stres
– ci chodzący często zapominają, gdzie coś położą, a potem myślą, że ktoś im przełożył.
Bywają złośliwi. Niektórzy z lekceważeniem machają ręką, gdy
mówią sąsiadom, że „mają Polkę”. Część zdziwaczała. Poprzedni
podopieczny gromadził tony prospektów i ulotek ze skrzynki na
listy, stare gazety, opakowania po serkach i pasztecikach.
Powitanie
– Najpierw jest stres, czy w ogóle cię przyjmą, chociaż wszystko domówione. Jechałam busem z dziewczyną, dla której to był

Najlepiej miałam za pierwszym razem. Wprawdzie z autokaru
musiałam wysiąść w wielkim mieście i sama dotrzeć do gór, ale
podopieczny okazał się życzliwy, spokojny i uśmiechnięty, a widok
na Alpy fenomenalny. Gdy po miesiącu jechałam do domu, miałam
nadzieję wrócić w te góry, lecz moja zmienniczka, której dom też się
spodobał, załatwiła sobie półroczny kontrakt i już nigdy tam nie pojechałam. Do bogatszych Niemców dochodzą też sprzątaczki, często Polki, jednak to nie zawsze okazja do pogadania. Byłam u Niemki, która dostawała spazmów, gdy jej Putzfrau próbowała ze mną
rozmawiać po polsku – denerwowało ją, że nie rozumie, a może
sądziła, że ją obgadujemy, więc męczyłyśmy się po niemiecku.
Język
– Kursy w Polsce przydają się częściowo, ponieważ Niemcy
używają regionalizmów i potocznych skrótów. Stary człowiek nie
powie, że chce do toalety, tylko a-a! albo pipi, jak dziecko – wtedy akurat łatwo. Ale woła mnie kobieta po wylewie: fliegen, Ewa!
Cholera, nie może się ruszać, 130 kilo, a chce fruwać? A jej chodziło o przesunięcie wyżej na łóżku. Kiedy chcą, żeby im zmienić pieluchę, to nie jest to wechseln Pampers, ale sauber machen (zrób
czysto). Albo nie powiedzą, że chce im się erbrechen (wymiotować, jak mnie uczono), tylko kotzen, czyli rzygać. To często ludzie
bardzo prości i niedosłyszący. Na szczęście mówią wyraźnie, bo
dbają o zęby i protezy.
Śmierć
– Miałam taki komfort, że podopieczny mówił po śląsku. Najpierw w Polsce, potem długie lata w Niemczech pracował pod
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ziemią i z powodu pylicy miał duszności, a jego organizm nie tolerował wysiłku. „Dostałam” go już umierającego. Wzywał mnie
przez całą dobę, nocą po 10 razy: muszę do okna, słabo mi – do
łóżka... Gdy byłam w sklepie, sam wstał, po czym runął, a że był postawny, musiałam z ulicy sprowadzić pomoc, żeby zanieść go na
łóżko. Miał żonę, ale w podeszłym wieku i całkowicie nieporadną.
Nocami częściej mnie wołała do niego niż on: Ewa, Ewuniu, dusi
się, nie zostawiaj mnie z nim! Po trzech nocach ledwo widziałam,
a po ośmiu uznałam, że nie wytrwam. Rano miałam to powiedzieć,
gdy dostrzegłam, że pacjent gaśnie: oddech niby łapał, ale siły
całkiem go opuściły, a wyraz twarzy zmatowiał. Pożegnaj się z nim,
a jeśli był dobry, podziękuj, a potem wezwij lekarza – powiedziałam wprost kobiecie. Trzy godziny po wizycie lekarza Ślązak zmarł.
Jedzenie
– Gulasz lubią. I tylko to nas łączy. Nie ugotuję im bigosu, bo
ciężkostrawny, nie jedzą naszych zup. Do wszystkiego jabłka – surowe albo mus. Często wysyłając na zakupy żądają produktów
od konkretnych producentów, a czasem – że ma być z niebieską
naklejką. I wtedy szukaj właściwego sklepu i naklejki. Zdarzają się
żarłoczni, choć nie powinni jeść dużo. Raz dziadek zjadł dokładnie
20 placków ziemniaczanych, do tego trzy kromki czarnego chleba
i na koniec pół słoika dżemu, po czym zaczął stękać i oświadczył,
że za tłusto gotuję. Miał zwyczaj wylizywania talerza. Gdy widzę,
że Niemcy ogólnie są brudni, nie używam ich naczyń i sztućców,
choć sama im je myję, dla siebie mam jednorazowe.
Wydzielanie
Mają zapewnić nam wyżywienie, ale czasem robią to opornie;
gdy bardzo wydzielają, opiekunka chodzi głodna albo się dożywia. Inna sprawa, że mnie nie smakują ich wędliny, sery ani ciasta.
Niektórzy nie mają orientacji w cenach albo celowo je zaniżają.
Kiedyś podopieczny dał mi 20 euro i mówi, że chce pięć paczek
gumowych rękawiczek, a za resztę mam sobie kupić jedzenie. Na
to ja, że jedna paczka kosztuje pięć euro, no to dodał 10, ale dopisał dla siebie paszteciki. Ale kiedy indziej syn gospodarzy sam pytał, gdy przyjeżdżał, na co mam ochotę, i kupował, a oprócz tego
zostawiał mi co tydzień polską gazetę i 70 euro dla trzech osób;
kupowałam jedzenia aż nadto i zostawało mi 30 euro.
Wpadki
– Opiekunów-mężczyzn jest mało, za to dużo wieści o nich.
Ostatnio jakiś ledwo przyjechał, okradł gospodarzy i nad ranem
uciekł, trzeba było szybko zorganizować zastępstwo. Inny jechał

i nie dojechał, z tym że z jakichś powodów pociągiem; też zastępstwo. Kobiety zaś piją. Jadąc do Niemiec, czekaliśmy w busie
półtorej godziny, bo Warszawa kazała, ale na marne – opiekunka
zapiła i nie była w stanie jechać. Jednak najczęściej podpadają na
miejscu, mimo że za skargę gospodarzy i wycofanie pijącej pośrednik nakłada 5.000 zł kary. Tęsknota silna, a barek bogaty... Ale
niektóre po prostu muszą. Koleżanka robi to na spacerze z piersiówką.
Tęsknota
– Przez pierwsze dni mocno się skupiam na nowych ludziach,
wymaganiach, nie myślę o domu. Ale już po tygodniu, zwłaszcza
wieczorem, zaczynam. Czytam książkę, przywiezione z Polski pisma i czekam na SMS-y od męża, obojętnie o czym – że w klatce
schodowej zamocowali poręcz, że zarobił 500 zł, że chwycił mróz
i kto szedł pod rękę na mszę. Słucham nagrań z MP3. I przy Barce ryczę. Wtedy przychodzi ulga. W zeszłym roku na Wielkanoc
moich podopiecznych odwiedziła córka. Przywiozła każdemu czekoladowego zajączka, mnie też, ale świąt w naszym pojęciu nie
było. A dwa lata temu spędziłam w Niemczech Boże Narodzenie.
Chodzili kolędnicy, ale gospodarze niczego nie urządzili, nie było
nawet choinki, żadnych życzeń. Oni na dole, ja sama na górze.
W Wigilię zjadłam wędzoną rybę i dżem truskawkowy, bo miałam.
Autor: Marek Zagalewski

Do pracy w charakterze opiekunki jeździ do Niemiec kilkaset kobiet z rejonu koszalińskiego, przeważnie ze wsi. Zarobki zależą od znajomości języka, stażu, układów, opinii Niemca
i od pośrednika: największy uchodzi za najsłabiej płacącego,
ale ma łagodną rekrutację, w tym egzamin językowy. Firma
pośrednicząca dostaje od Niemca 2.500 euro miesięcznie,
a podopieczny z tego 600; czasem raz po raz 10 € na kawę,
rzadziej 100 na odjezdne, ale pożegnalny list Niemca z dobrą opinią do pośrednika może skutkować podwyżką 5 €
za dobę. Tak zarabiają kobiety kierowane do Niemiec przez
polskie firmy, zwykle o zasięgu krajowym. Płacone są składki
społeczne i zdrowotna, a że pośrednicy mają w Niemczech
przedstawicieli, w razie czego interweniują. Więcej zarabiają kobiety zatrudniane przez pośredników mieszkających
w Niemczech, często też Polaków – nierzadko jednak bez
osłon, a jeszcze więcej Polki wyjeżdżające do Niemców płacących za opiekę bezpośrednio, jednak bez ubezpieczenia.

Teatr Variete
Muza
29.10.2017r.
g.11.00-18.00

www.urodakoszalin.pl
Targi Beauty&Fitness związane z urodą i zdrowym stylem życia odbywać się
będą cyklicznie zawsze po wakacjach. Pierwsza edycja zorganizowana zostanie
29 października 2017 roku w stylowych wnętrzach Tetru Variete Muza.
Jesień to czas kiedy chcielibyśmy zachować dobre samopoczucie i energię
jaką tryskaliśmy wiosną i latem. Żeby dobry humor i witalność nas nie opuściły
czas zapoznać się z ofertą lokalnych usługodawców na sezon 2017/2018.
Nowe trendy w kosmetologii i branży medycyny estetycznej, ﬁtnessu,
nowe zabiegi, zdrowe diety, moda i styl ﬁt, usługi, które pozwolą nam zachować
zdrowie i urodę przez kolejne miesiące jesieni i zimy. Targi to także konkursy,
rabaty, promocje, prezentacje oraz wiele innych atrakcji.
Bądź ﬁt & sexy cały rok! :)

Sponsorzy

Media Patroni

100

Kultura

Zakazane piosenki
– premiera na deskach BTD
O spektaklu „Czekamy na sygnał” już mówi się jako o jednym z najważniejszych koszalińskich wydarzeń kulturalnych 2017 roku.
Premiera, bardzo oczekiwana, miała miejsce 9 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Została przyjęta entuzjastycznie,
zarówno przez starszych, jak i młodszych widzów. O uniwersalność przekazu zdolną połączyć pokolenia wcale nie jest łatwo,
podobnie jak niełatwo stworzyć rzecz na wskroś autentyczną.

s

pektakl jest pierwszym „dzieckiem” Stowarzyszenia Aktorzy po Godzinach, utworzonego na początku 2017 roku przez aktorów Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego. Zaczynem były organizowane od
ponad roku „Czytania po godzinach” w Centrali
Artystycznej. Zamierzeniem jest realizowanie różnych inicjatyw,
pomysłów i eksperymentów, w ramach współpracy z Bałtyckim
Teatrem Dramatycznym. Projekty Stowarzyszenia mają uzupełnić
jego ofertę i będą ujmowane w repertuar sceny.
Dla porządku: reżyserami spektaklu są Żanetta Gruszczyńska
-Ogonowska i Wojciech Rogowski (aktorzy, oboje również w nim
grają). Producentem – Marcin Borchardt, prezes stowarzyszenia.
Autorem tekstu – Tomasz Ogonowski, nowej aranżacji wykorzystanych utworów rockowych z lat 80. - Tymon Tymański, scenografii – Beata Jasionek, opracowania graficznego (plakat) – Monika
Łozińska-Zawierowska, a multimediów Łukasz Skyw Wasilewski.
W spektaklu grają również: Dominika Mrozowska, Katarzyna Ulic-

ka-Pyda, Artur Czerwiński, Piotr Krótki, Jacek Zdrojewski oraz Marcin Borchardt.
Choć role zostały rozdzielone, czuje się, że efekt jest dziełem
grupy entuzjastów, w której hierarchia jest raczej umowna. Paliwem tej maszyny jest prawdziwe zaangażowanie we wspólną
ideę, poczucie tworzenia czegoś ważnego, a przede wszystkim
dobrowolnego. Spektakl naprawdę powstawał „po godzinach”,
a lista osób które wsparły projekt finansowo, merytorycznie lub
dobrym słowem jest bardzo długa.
Na pomysł spektaklu z piosenkami z lat osiemdziesiątych wpadli Dominika Mrozowska i Marcin Borchardt. Powiernik pomysłu,
a ostatecznie autor tekstu, Tomasz Ogonowski, wspomina: – Zaproponowałem, by sięgnąć do głębszego źródła, czyli muzyki
punkowej i nowofalowej tamtych lat, niepopularnej oficjalnie,
a bardzo popularnej nieoficjalnie, ze świetnymi tekstami. Czasy
były tak podłe, że nie miały szansy na przebicie. Mój tekst jest ro-
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dzajem oddania im sprawiedliwości dziejowej. Powstał z potrzeby
serca naszej trójki.
Osią wydarzeń jest grany przez dwóch aktorów Wojtek – niegdyś naiwny buntownik z irokezem, dziś rozczarowany sobą,
otoczeniem, światem frustrat. Starsza wersja Wojtka (Wojciech
Rogowski) spogląda w przeszłość na „tamtego siebie” (Wojciech
Kowalski) i zadaje sobie kilka niewygodnych pytań, na które zresztą nie udziela sobie odpowiedzi. Czasy inne, ale jakby podobne,
ludzie inni, ale jakby tacy sami i znowu jest jakby beznadziejnie.
Współistnienie sceniczne dwóch czasów podkreśla na poły
retro, na poły nowoczesna scenografia, ale też zaskakujące momentami, choć trafione aranżacje Tymona Tymańskiego. – Muzyka
alternatywna, dla której aktem twórczym jest wewnętrzny imperatyw, jest przedsionkiem sztuki. Zawsze mówi coś przeciwko społeczeństwu, modzie, coś co artystę uwiera. Vis a vis stoi podaż, czyli
rzeczy masowe. Muzyka lat osiemdziesiątych zasługuje na szacunek, jest dla mnie ważna, wzrosłem na niej i mam ciarki, kiedy jej
słucham. Jestem dumny, że biorę udział w takiej inicjatywie, unikatowej na skalę Polski.

taklem bezbłędnie napisanym, wykonanym, równym, spójnym,
sprawnym, z kapitalną choreografią Arkadiusza Buszki, reżysera,
choreografa, aktora Teatru Współczesnego w Szczecinie.
Trudno powiedzieć, co wstąpiło w naszych aktorów, że grają jak
opętani, ale niech w nich pozostanie. Jest w tym groza i groteska,
ironia i powaga. Karykatura i uśmiech, choć raczej w rodzaju tego
po zjedzeniu cytryny. Są manifesty lęków i przeczuć, wyrażanych
za pośrednictwem uderzających aktualnością teksów pisanych
kilka dekad temu przez poetów alternatywy. Wersy Kazika Staszewskiego, Tomka Lipińskiego, Lecha Janerki, Grzegorza Ciechowskiego, Jędrzeja Kodymowskiego brzmią dziś niepokojąco
współcześnie. Recenzować ich po prostu nie wypada.

Są w spektaklu momenty znakomite – jak na przykład poruszający monolog Wojciecha Rogowskiego, kapitalnie zaśpiewane
utwory na czele z „Strzeż się tych miejsc” Klausa Mitffocha i „Diabłami” Apteki (oba w wykonaniu Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej) i porażające, jak zbiorowe wykonanie „Mojej krwi” Republiki.

Choć bohaterem i adresatem spektaklu jest człowiek bliżej lub
dalej „po czterdziestce” i to w jego emocje tekst uderzy pewnie
najmocniej, pewne rzeczy będą tu wspólne każdej grupie wiekowej. Idee wolności – osobistej i twórczej, strach przed agresją i nienawiścią, brak akceptacji wobec przemocy i opresyjnej władzy.
Tytułu spektaklowi użyczyła otwierająca go i puentująca piosenka
Brygady Kryzys. Jest symboliczny i jak całość wielowymiarowy.
Z jednej strony osadza widzów muzycznie w latach osiemdziesiątych, ale równie dobrze może być wołaniem aktorów o wyzwania
artystyczne albo wyrazem niepokoju obywateli wobec chwiejności realiów społecznych. Sygnałem gotowości do zmiany. Całość
na pewno jest hołdem złożonym Muzyce, Sztuce i Słowu. I kulturze, która czasem ratuje od emocjonalnego samobójstwa.

Trzeba w końcu powiedzieć, że „Czekamy na sygnał” jest spek-

Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska
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Film dostrzeżony w Koszalinie,
nagrodzony w Cannes

Mam kłopot z fabularnymi filmami krótkometrażowymi. Proszę mi pokazać sto animowanych albo dokumentalnych
krótkometrażówek, a siedzieć przed ekranem będę jak zaczarowana. Kiedy do obejrzenia mam trzy fabularne krótkie metraże,
zasypiam pod koniec pierwszego. Nie umiem ustrzec się refleksji, że krótkie metraże są nimi, bo ich fabuła wykoleja się po góra
trzydziestu minutach. Krótko mówiąc, nie ma potencjału na rozbudowę albo kontynuację. Ale zdarzają się chwalebne wyjątki

p

odczas tegorocznego festiwalu w Cannes polski
krótki metraż fabularny zdobył aż dwie nagrody
— Nagrodę Canal+ oraz Złotą Szynę. Podczas
czerwcowego koszalińskiego festiwalu Młodzi
i Film mieliśmy okazję zobaczyć ten nagrodzony,
najnowszy film Aleksandry Terpińskiej zatytułowany “Najpiękniejsze fajerwerki ever”. W Koszalinie zdobył główną nagrodę w swojej kategorii oraz dodatkowo za zdjęcia.
Pierwsze kadry filmu Terpińskiej przypominają trochę “Wszystkie nieprzespane noce” Michała Marczaka. Portretują młodość
w jej beztrosce, cieszeniu się chwilą i szczęściem, które przecież
nigdy nie mają prawa się skończyć. Bohaterowie w jednej ręce
trzymają zimne ognie, w drugiej dłoń ukochanej osoby. Chwila
trwa, miłość pachnie w powietrzu, a życie wcale nie jest kruche.

sił nas do pomyślenia o tym, “co by było, gdyby…” i właśnie ów
tryb przypuszczający jest tematem “Najpiękniejszych fajerwerków
ever”. Tryb przypuszczający zamieniający się w fakt, z którym mierzyć musi się troje młodych ludzi — Ju (Justyna Wasilewska), Anna
(Malwina Buss) oraz Jan (Piotr Polak).
Nie bez powodu film Terpińskiej zbudowany jest na trójkątnej relacji, która ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w życiu miłosnym
bohaterów, ale również w ich spojrzeniu na świat. Każdy ma inny
punkt widzenia na konflikt zbrojny. Mamy Ju, która nie wierzy w realny wpływ szarego człowieka na zmianę sytuacji w kraju. Obok niej
budzi się Anna, która nosi w sobie ducha rewolucji i jest członkinią
ruchu oporu. Jest też Jan, który mimo woli zostaje powołany do wojska. Wszystkie trzy kąty widzenia łączą się w jedną figurę - miłość.

W tle rozbrzmiewają kojące nuty ballady. Gdy wsłuchamy się
jednak w jej słowa, zamiast beztroski usłyszymy jedynie przenikliwy smutek. “Obdarz mnie całą swoją miłością teraz,/ bo z tego, co
nam wiadomo,/ możemy nie dożyć jutra/ — śpiewa francuska wokalistka. To swoistego rodzaju antycypacja wydarzeń. Bo przecież
kiedy w kolejnej scenie widzimy protestujący tłum, to trudno nie
zastanawiać się, co stanie się z naszymi bohaterami “jutro”.

Przyjaźń i miłość bohaterów wrzucone zostały w bieg historii.
Przypadek chciał, by zupełnie nagle i bez zapowiedzi beztroska
młodości zasnuta została walką o przeżycie. Wszystko w “Najpiękniejszych fajerwerkach ever” kręci się wokół przypadku: Jan gra
w strzelankę, kiedy dostaje powołanie do wojska; bohaterowie
umawiają się na imprezę, gdy za szybą toczy się akcja reanimacyjna; Ju i Anna całują się, gdy z radia dobiegają ostatnie doniesienia o protestach w centrum stolicy.

A “jutro” na ulicach słychać równy rytm żołnierskich kroków, widać przejeżdżające co kilka minut samochody wojskowe, a strach
przed tym, co ma zaraz nadejść, jest tak namacalny, że można dotknąć go i poczuć przez własną skórę. Nie wiadomo, kto za chwilę
zaatakuje Polskę, zniszczy majaczący w oddali Pałac Kultury i Nauki. Wiadomo, że znajdujemy się w przededniu wojny i nic nadchodzącego konfliktu nie jest w stanie już powstrzymać.

Kolejnym ważnym wyróżnieniem, które zdobyła Terpińska była
nagroda na scenariusz nowej wersji “Przypadku” Kieślowskiego.
Zupełnie tak jak Witek Długosz przeżywa na ekranie swoje trzy
alternatywne życiorysy, tak Ju, Anna i Jan reprezentują trzy zupełnie różne postawy wobec tego samego świata, które wyłącznie
dzięki przypadkowi spotykają się w momencie wybuchu konfliktu
zbrojnego w ich kraju.

Aleksandra Terpińska mówi, że inspiracją do powstania filmu
były wydarzenia na kijowskim Majdanie. Perspektywa wybuchającej wojny jeszcze do niedawna była czymś tak odległym, jak martwe ciała Syryjczyków, leżące wśród gruzów gdzieś dwa tysiące
kilometrów od Europy. Jednak w przypadku Majdanu, kiedy za
ścianą naszego kraju zaczęła się realna wojna, trudno było dalej
udawać, że dzieje się coś, co nas nie dotyczy, że Ukraina to tylko
odległa kraina, z którą nie mamy nic wspólnego. Bieg historii zmu-

Z “Najpiękniejszymi fajerwerkami ever “ nie mam kłopotu, jaki
odczuwam przy większości krótkich form fabularnych. Mimo że
w tym filmie trochę za dużo jest naiwności, za wiele dysonansów
w słowach bohaterów, za mało fajerwerków w kadrach, to i tak
mogłabym podziwiać je z nieukrywaną przyjemnością. Może kiedyś przyjdzie mi podejść do reżyserki i zapytać, dlaczego TYLKO
krótki metraż?
Autor: Laura Lenkiewicz

© 2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE,
TROLLE – PREMIERY W CANAL+

Salon NC+ Koszalin, ul. Domina 11/4, tel 94 341 33 87
Salon NC+ Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 51A, tel. 94 351 87 07
NC+ Darłowo, ul. Powstańców Warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40

OFERTA SPECJALNA

WYPRÓBUJ NC+
BEZ OPŁAT

TYLKO TERAZ

DO 6 MIES.
W PREZENCIE

CZAS NA ZWROT
DO KOŃCA MIESIĄCA

ALBO

Dotyczy wybranych Pakietów. Możliwość rozwiązania umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym
została zawarta, niezależna od przysługującego 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Usługi nieobjęte testowaniem i szczegóły promocji dostępne w Warunkach Promocji na ncplus.pl, ncplusinternet.pl i w punktach sprzedaży.
Opcja Eleven Sports do 6 miesięcy 0 zł, potem 15,90zł/mies. lub możliwość rezygnacji. Opcja HBO i HBO GO do 6 miesięcy 0 zł,
potem 25 zł/mies. lub możliwość rezygnacji. Promocja niedostępna z Pakietem Start+.
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Festiwal Media
i Sztuka wciąż
jeszcze się rozwija
Gdyby wydarzenia darłowskiego festiwalu rozłożyć po jednym na kolejne dni roku, wystarczyłoby ich pewnie na więcej niż kwartał.
I każdy dzień byłby inny! Tymczasem zgodnie z przyjętą na początku przez organizatorów formułą skumulowane one są od czwartku do
niedzieli, zawsze w drugim tygodniu lipca. W tym roku atrakcje rozpisane były na kilka „scen”. Kłopot mieli ci, którzy musieli wybierać
między odbywającymi się w tym samym czasie spotkaniami, wywiadami na żywo, spektaklami.

t

radycją festiwalu jest koncert symfoniczny na otwarcie (w tym roku orkiestra Filharmonii Koszalińskiej
pod batutą Rubena Silvy) oraz spotkanie z postacią
„grubego kalibru”. Zapowiadany był Lech Wałęsa,
były prezydent Polski, legenda Solidarności. Niestety, choroba uniemożliwiła mu wizytę w Darłowie i spotkanie
z festiwalową publicznością. Ale był Wałęsa junior – Jarosław,
eurodeputowany. Pewnie rozmowa z ojcem byłaby soczystsza
(choćby ze względu na charakterystyczny język Lecha Wałęsy), ale
trzeba stwierdzić, że syn „dał radę”.
Główną areną zdarzeń był jak w latach poprzednich olbrzymi
namiot rozbity na plaży obok hotelu Apollo. Ale również sam hotel gościł część prezentacji – zwłaszcza tych, co do których było

przekonanie, że mogą przyciągnąć mniejszą liczbę słuchaczy.
Czasami się jednak okazywało, że miejsca jest trochę za mało…
Poza tym Kino Bajka zamieniło się w salę teatralną, był spektakl
plenerowy na rynku w Darłowie, rozmaite zajęcia dla dzieci, wystawa fotograficzna i kameralne prezentacje w portowym Terminalu Sztuki. Rozmaitości. Każdy mógł coś dla siebie znaleźć.
O darłowskim festiwalu można powiedzieć, że systemowo promuje czytanie. Mnóstwo spotkań i wywiadów na żywo związanych
było bowiem z nowościami wydawniczymi autorstwa gości, którzy
rozdali w sumie pewnie setki, jeśli nie tysiące autografów.
Nie zabrakło również akcentów koszalińskich. Wśród nich
wspomnieć warto wystawę portretów fotograficznych bohaterów
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poprzedniej edycji festiwalu. Zaprezentował ją znakomity fotografik Edward Grzegorz Funke.
Nieco mniejszy był rozmach medialny, bo zabrakło na przykład
zaangażowania Programu 3 Polskiego Radia, ale jak zawsze szerokie relacje prezentowało niezawodne Polskie Radio Koszalin. Nie
zawiodła również telewizja TVN, która nadawała z Darłowa swoje
cykliczne programy – „Szkło Kontaktowe” i „Drugie śniadanie mistrzów” Marcina Mellera.
Po raz pierwszy w siedmioletniej historii festiwalu została wręczona nagroda specjalna tej imprezy. To wyróżnienie w dziedzinie
upowszechniania kultury, przyznawana za całokształt działalności
i dorobku. Pierwszą „Falę” Festiwalu Media i Sztuka otrzymała
osoba szczególna: znany dziennikarz i publicysta, zdobywca m.in.
nagrody dziennikarskiej MEDIATORY, nominowany w tym roku do
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Literackiej Nagrody Nike Cezary Łazarewicz. Poza tym to rodowity
darłowianin, w dodatku współtwórca festiwalu.
O podsumowanie imprezy poprosiliśmy Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Darłowa, który zapowiada pewne zmiany w formule imprezy: - Siedem dotychczasowych edycji Festiwalu Media
i Sztuka w Darłowie udowodniło, że taki wakacyjny festiwal nad
morzem jest potrzebny. Przez ten czas, który minął od pierwszej
edycji w 2011 roku, Media i Sztuka zdobyły sobie swoją wierną
publiczność. Ludzie przyjeżdżają na wydarzenia festiwalowe nie
tylko z naszego regionu, ale nawet z głębi Polski, specjalnie wybierając urlop w Darłowie w terminie imprezy. Nasz festiwal ma też
na ogół pozytywne recenzje wśród krytyków, jak i w środowisku
dziennikarskim oraz ludzi szeroko pojętej kultury. Media i Sztuka
zakorzeniły się już mocno w kalendarzu wakacyjnych imprez kulturalnych. Jednak po siedmiu edycjach dostrzegamy potrzebę
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odświeżenia formuły imprezy i poszerzenia kręgu naszych gwiazd
festiwalowych. Dlatego w przyszłym roku widzowie mogą liczyć
na spotkanie wielu nowych gości. Zamierzamy zachować jednak
to, co było siłą festiwalu i kształtowania dobrego wizerunku Darłowa w Polsce, czyli mocną współpracę z telewizją TVN24 i innymi
mediami elektronicznymi. Trudno sobie wyobrazić festiwal Media
i Sztuka bez Szkła Kontaktowego na żywo z Darłowa. Mam nadzieję, że pomimo odejścia przyjaciela festiwalu redaktora Grzegorza
Miecugowa ten program w dniach trwania naszej imprezy będzie
kontynuowany. Filarem projektu jest też współpraca z redaktorem
Cezarym Łazarewiczem, darłowiakiem z pochodzenia, w tym roku
laureatem przyznanej po raz pierwszy nagrody literackiej festiwalu
Media i Sztuka.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Tomasz Keler i Edward Grzegorz Funke (4)
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„Ja”, czyli jeszcze raz Lech Wałęsa
Tytuł jest genialny w swojej prostocie. „Ja” to słowo kluczowe w języku Lecha Wałęsy, streszczające jego dominujące cechy
- egocentryzm i megalomanię. Z samej rozmowy opublikowanej przez Andrzeja Bobera i Cezarego Łazarewicza niewiele wynika
nowych informacji faktograficznych. Wyłania się za to, chyba w sposób niezamierzony przez autorów, obraz egzystencjalny
byłego prezydenta Polski. Powiedzmy od razu: smutny, jeśli nie przygnębiający.

l

ech Wałęsa uwielbia być na
pierwszym planie. Nie dziwi
więc fakt, że w czasach ostrego podziału w naszym społeczeństwie wynikającego ze
stosunku do polityki „dobrej zmiany”, znów znalazł się on w centrum wydarzeń. Można mieć tylko wątpliwość, czy istnieje w tym sporze w sposób, jakiego by sobie naprawdę życzył. Nie jest
bowiem graczem, z którym ktokolwiek na poważnie się liczy. Służy za to za swoistą lotkę do
gry w zośkę, podbijany nogą to przez jedną, to
przez drugą stronę. Dla środowiska „antypisu”,
w którym jest mnóstwo osób dawniej lekceważących Lecha Wałęsę, jest on obecnie autorytetem i postacią-sztandarem. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość nie
mówi o Wałęsie inaczej niż jako o zdrajcy noszącym esbecki pseudonim Bolek. Padają z tej strony coraz to nowe zarzuty i inwektywy pod jego adresem, a Instytut Pamięci Narodowej zdaje się
przygotowywać śledztwo już nie w sprawie fałszowania akt Służby
Bezpieczeństwa dotyczących Lecha Wałęsy, ale przeciw niemu samemu w związku z domniemanym składaniem fałszywych zeznań,
kiedy zaprzeczał swemu zaprzedaniu się peerelowskiej bezpiece
(chodzi o papiery znalezione w domu gen. Kiszczaka).
I w takim klimacie panującym wokół polskiego laureata pokojowej nagrody Nobla, kiedyś przywódcy 10-milionowego ruchu
społecznego Solidarność, a obecnie schorowanego ale wciąż pewnego swych racji emeryta, dwaj dziennikarze postanowili oddać
Wałęsie głos. Andrzej Bober to pamiętany pewnie przez starszych
czytelników autor telewizyjnych „Listów o gospodarce”, szanowany
nestor polskiego dziennikarstwa. Cezary Łazarewicz to z kolei doświadczony reporter prasowy o wyrobionej pozycji zawodowej, autor m.in. głośnego i wielokrotnie słusznie nagradzanego reportażu
historycznego „Żeby nie było śladów” o sprawie śmierci Grzegorza
Przemyka - w maju 1983 roku śmiertelnie pobitego na komisariacie
Milicji Obywatelskiej warszawskiego maturzysty.
Panowie uznali, że nie mogą się zgodzić na to, by były prezydent służył za coś w rodzaju piłeczki do gry i że warto wysłuchać,
co chce powiedzieć o trudnym czasie, w którym miał się dopuścić
zarzucanych mu przez wrogów nikczemności. Krótko mówiąc, dali
mu prawo do obrony, bo wobec medialnej i internetowej wrzawy
Lech Wałęsa stał się w gruncie rzeczy bezbronny.
Czytamy więc, co ma do powiedzenia, jak wyjaśnia wątpliwości
wokół swego życiorysu, ale tak naprawdę nie dowiadujemy się
wiele nowego. Kto choć minimalnie interesował się historią NSZZ
„Solidarność” i słyszał/czytał wcześniej wypowiedzi jej pierwszego
przewodniczącego, będzie zawiedziony, bo dowiaduje się rzeczy
już mu znanych. Znanych również przez to, że w rozmaitych opowieściach bohatera różnie wyglądały, wręcz sobie zaprzeczały
kolejne wersje zdarzeń. Chodzi nawet o takie symbole jak skok
przez mur stoczni 14 sierpnia 1980 roku, gdy w Stoczni Gdańskiej
rozpoczynał się strajk. Raz miały być to okolice bramy nr 2, innym
razem bramy nr 3. Mur miał mieć 2,5 metra wysokości, innym razem aż 8 metrów. I po co w ogóle skok, skoro kiedy pojawił się
spóźniony Wałęsa, bramy były już opanowane przez strajkowe

służby porządkowe, a poza tym – jak podkreśla
wielu świadków – ogrodzenie było tak dziurawe, że robotnicy bez problemu wymykali się
przez nie na piwo?
Nie znaczy to, że nie warto po tę książkę sięgnąć. Wręcz przeciwnie.
Na pewno ta rozmowa dla Wałęsy nie była
w pełni komfortowa. Autorzy momentami mocno „przyciskają” rozmówcę, wykazując mu niekonsekwencje i przeinaczenia. Ale szkoda, że
nie padają wszystkie ważne pytania, jakie paść
– moim zdaniem - powinny. Na przykład o wyjątkowe zbiegi okoliczności, o których w swojej
książce opowiada z kolei prezydentowa Danuta Wałęsowa. Chodzi na przykład o sytuacje, że ilekroć w domu potrzeba było dużego zakupu – lodówki, pralki albo nowego telewizora, mąż pojawiał
się z pieniędzmi. Tłumaczył, że wygrał w totolotka. Jego wrogowie
mówią: wziął od SB za donosicielstwo. A on pewnie jako „złota
rączka” po prostu gdzieś na boku zarobił…
Tak więc nie faktografia jest największą wartością „Ja”. Ważniejszy zdaje się być obraz Lecha Wałęsy jako obecnie 75-letniego
mężczyzny, który ma poczucie, że nie zrobił w życiu wszystkiego,
co zrobić chciał, mógł i powinien. Człowieka osamotnionego
(nie samotnego, bo samotność to kwestia wyboru), pozbawionego prawdziwej bliskości kogokolwiek – nawet żony i dzieci. Sam
przyznaje, że wyposażył każde z ośmiorga dzieci materialnie, ale
generalnie ich wychowanie mu nie wyszło, bo poświęcał na to za
mało czasu. I nawet żona, która pokornie przez lata dźwigała ciężar codziennych spraw, gdy on oddawał się politycznym grom,
w końcu się „zbuntowała”. Jej książkę zatytułowaną „Marzenia i tajemnice” Lech potraktował niemal jak zdradę. Zdziwił się, że panią
Danutę było na to stać; poczuł się opuszczony. Nagle – mógłby
powiedzieć za bohaterem jednego ze seriali – przestali być małżeństwem, a stali się spółką małżeńską, w której spoiwem związku
jest nie miłość, ale interes: dzieci, majątek, wizerunek.
A wracając do spraw zasadniczych, trzeba podkreślić, że książkę czyta się dobrze. To ważne, bo język jej bohatera jest swoisty
i trudny, pełen niejednoznaczności, nadużywanych zaimków,
skrótów myślowych. Sprawnie przełożyć z „wałęsowskiego” na
polski to duża sztuka. Jednak trudno uciec od wrażenia, że więcej
o prawdziwym Lechu Wałęsie jako działaczu związkowym, polityku
dowiedzieć się można z dwóch dokumentów dołączonych jako
suplementy. Jeden to charakterystyka napisana w marcu 1982
roku ręką Eligiusza Naszkowskiego, jednego z tajnych współpracowników SB penetrujących od środka „Solidarność”. Drugi
– zapis rozmowy (również z 1982 roku) z dwoma pułkownikami
bezpieki tuż przed powrotem Wałęsy do domu po internowaniu.
Ich lektura zderzona z tym, co Andrzejowi Boberowi i Cezaremu
Łazarewiczowi powiedział bohater książki, bez wątpienia nie pozwoli przyjąć za prawdę wszystkich jego relacji, ocen i opinii.
Książka będzie miała premierę 27 września br.
Autor: Andrzej Mielcarek
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Nowości i hity wydawnictwa Znak
Marek Krajewski:
„Mock. Ludzkie ZOO”
Pozycja obowiązkowa. Marek Krajewski, autor 16 bestsellerowych
powieści kryminalnych,
filolog klasyczny, laureat prestiżowych nagród
literackich i kulturalnych, miłośnik filozofii
stoickiej, pilny czytelnik Marka Aureliusza,
ukończył właśnie kolejną powieść. Jest rok
1914. Maria, narzeczona
Eberharda Mocka, co
noc w swoim wrocławskim mieszkaniu słyszy potępieńcze jęki i płacz dzieci. Detektyw
myśli, że kobieta traci rozum, ale niebawem odkrywa szokującą
prawdę, którą kryją piwnice nieczynnego dworca. Wkracza w sam
środek piekła, choć nie wie jeszcze, że jego przeciwnik – Gad – ma
potężnych mocodawców, którzy nie cofną się przed niczym.
Mock staje przed dramatycznym wyborem: może ocalić matkę Marii lub niewinne dziecko? By ukarać bezlitosnych
zbrodniarzy, narazi się na śmierć w męczarniach, a pogoń za
złoczyńcą zaprowadzi go na granicę człowieczeństwa. Przekona się, że natura ludzka jest bardziej okrutna niż bezlitosna
afrykańska dżungla, w której rozgrywa się część wydarzeń.
Anna Cieplak:
„Lata powyżej zera”
Najmłodsza współczesna polska literatura
– tak by można zakwalifikować tę powieść. Rzecz
o pierwszym pokoleniu,
które nie pamięta PRL-u,
i ostatnim urodzonym
bez smartfona w ręku.
„To manifest pokolenia,
które zaczęło kumać,
co się dzieje, mniej
więcej w pamiętnym
roku zerowym, gdy
w Rosji Jelcyn zamienił się w Putina, gdy
z okna bloku spadł na ziemię Magik, ale mimo to świat się
nie skończył, choć miał się skończyć, a zamiast tego tak naprawdę się zaczął” - podsumowuje pisarz Ziemowit Szczerek.
Anna Cieplak (rocznik 88) to nowy, zaskakujący głos w polskiej
literaturze. Jej powieść „Ma być czysto” została nominowana do

Nagrody Gombrowicza za najlepszy debiut oraz Nagrody Literackiej Gdynia. Otrzymała także tytuł Książki Roku Radiowego Domu
Kultury Trójki.
Martin Durrani i Liz
Kalaugher: „Mądrość
w świecie zwierząt”
Autorzy to fizyk z uniwersytetu w Cambridge
i zoolożka z Oksfordu,
ale przede wszystkim
zgrany
dziennikarski
duet, który w przystępny i pasjonujący sposób
pokazuje zwierzęcą biomechanikę. Można nie
lubić fizyki, ale mimo
to tę książkę czytać się
będzie z zpartym tchem
i z odczuciem przyjemności. To poszukiwanie
odpowiedzi na z pozoru dziwaczne pytania. Między innymi takie:
Co Newton ma wspólnego z komarem w czasie deszczu? Jak nartnikowi udaje się chodzić po wodzie, a kotu pokonać grawitację?
W jaki sposób japońska pszczoła zabija wroga ciepłem? Dlaczego węże udają wężyce, a ssaki sikają 21 sekund? Po co reniferom
światło ultrafioletowe przy poszukiwaniu jedzenia?
To chyba jedyna książka pokazująca zwierzęce sztuczki i przekręty wykorzystujące prawa fizyki. Dzięki niej inaczej spojrzymy na kota pijącego wodę czy wiewiórkę stroszącą ogon. Dowiemy się o najnowszych badaniach,
odkryciach i eksperymentach fizycznych, a jednocześnie zaczniemy rozumieć zachowanie zwierząt w walce o przetrwanie.
Cudowna, mądra podróż po świecie zwierząt.
Kornel Filipowicz:
„Moja kochana,
dumna prowincja.
Opowiadania”
Kornel
Filipowicz
(1913–1990) to mistrz
krótkich form prozatorskich:
mikropowieści
i opowiadań. Nawiązywał w swoich utworach
do czasu II wojny światowej. Prywatnie wieloletni partner życiowy
Wisławy Szymborskiej,
miłośnik przyrody, piewca małych miasteczek.
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Przyjaźnił się między innymi z Tadeuszem Kantorem, Jerzym Nowosielskim, Stanisławem i Tadeuszem Różewiczami, Karlem Dedeciusem, Julianem Przybosiem. Niedościgły mistrz opowieści.
Jego opowiadania - lakoniczne i klarowne, nastrojowe i dramatyczne - emanują niespotykaną empatią do świata i człowieka. Poczucie humoru, duch ironii i delikatne przymrużenie oka nadają
im niezwykłą lekkość, a dar przenikliwej obserwacji sprawia, że
wydarzenia marginalne, niemal banalne, pod jego piórem nabierają nowych znaczeń. Autorski wybór Justyny Sobolewskiej
wydobywa blask, uniwersalność i ponadczasowość tej prozy. „Dla
mnie to jest jeden z najczystszych, najwybitniejszych naszych prozaików, który swą bezpretensjonalność posunął wręcz do wirtuozerii” – tak o Filipowiczu mawiał inny znakomity prozaik, Jarosław
Iwaszkiewicz.
Madeline Swan:
„Historia kotów”
Ikona popkultury, najpopularniejszy bohater
Internetu, obiekt zbiorowej histerii. Jeśli myślisz, że kot kiedykolwiek
został udomowiony, to
się mylisz! Teraz możesz
poznać jego historię: od
czasów boskiego kultu
w starożytnym Egipcie,
przez stosy średniowiecza, aż po powrót
w chwale na współczesne salony. Koty były
zwiastunami nieszczęścia i pupilami czarownic. Z czarnych wyrabiano „lek na ślepotę”.
Jeden został nawet oficjalnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jedni je kochają, inni nienawidzą. Koty mają
to gdzieś. Mahomet bał się wstać, aby nie obudzić swojego kota.
Kot Churchilla, Nelson, jadał z nim obiady na Downing Street. Picasso uwielbiał je malować – bezpańskie, z najeżonym futrem. Brigitte Bardot nie wyobrażała sobie bez nich życia – miała ich ponad
pięćdziesiąt.
Joanna
Bielska-Krawczyk:
„Wiara w czasach
niewiary. Rozmowy
o współczesnej
religijności”
Gwałtowne zmiany
polityczne i społeczne,
mnogość
informacji
i ścieżek rozwoju duchowego. Którą drogę
wybrać? Jak zmieniło
się nasze podejście do
religii? Gdzie dziś szukamy boga? Wydaje
się, że pytania te nie są
obecnie przedmiotem
wyłącznie telewizyjnych dyskusji czy naukowych debat, ale coraz
częściej pojawiają się podczas prywatnych rozmów czy rodzinnych spotkań. Intuicyjnie czujemy, że dochodzi do przełomu, odczuwalnej społecznie zmiany w pojmowaniu religijności i fakt ten
jest na tyle ważny, że nie może zostać niezauważony.
Znani badacze, artyści i duchowni w szczerych, inspirujących
rozmowach zastanawiają się nad tym, w co i jak właściwie wierzymy. Próbują zarówno wskazać najważniejsze zmiany społeczne
i obyczajowe, które wpłynęły na naszą duchowość, jak i określić

rolę, jaką odgrywa dziś szeroko rozumiana tradycja chrześcijańska. Wychodząc od różnorodnych doświadczeń i postaw, zapraszają czytelnika do wspólnej refleksji nad miejscem religii w życiu
współczesnego człowieka.
Tetsuya Honda:
„Przeczucie”
Wydawnictwo ZNAK
rozpoczęło nową serię
kryminałów – kryminałów japońskich. Tetsuya
Honda to cesarz japońskiego kryminału. Jego
seria o Reiko Himekawie
sprzedała się w kilku
milionach egzemplarzy
i była podstawą kilku
filmów i serialu. Sama
Reiko jest jedną z najbardziej wyrazistych bohaterek w japońskich kryminałach.
To bohaterka nietypowa, młoda, piękna i – co najgorsze – kobieta, która w konserwatywnej Japonii stoi wysoko w policyjnej
hierarchii. Ten właśnie fakt, na tle wielu elementów charakterystycznych dla japońskiej kultury, jednocześnie dziwi i zachwyca.
Czytelnik wyraźnie widzi inną niż w znanej mu kulturze rolę kobiety jako szefa. Zauważa ogromne przywiązanie do hierarchii, wymóg okazywania szacunku czy to, jak bardzo wychodzenie przed
szereg jest nieakceptowane w pracy zespołowej. Tematy tabu,
anegdoty i symbole.
A wszystko zaczyna się od zwłok podrzuconych pod żywopłotem. Jak śmieci. I to w Tokio, gdzie nikt nie wyrzuci na ulicę nawet
papierka.
Beata Chomątowska,
Dorota Gruszka, Daniel
Lis, Urszula Pieczek:
„Jakoś to będzie.
Szczęście po polsku”
Jesteśmy szczęśliwi
na przekór modom, autorytetom i przeciwnościom losu. Wierzymy
w rodzinę i tradycję,
ważne jest dla nas życie duchowe. Ale lubimy też być zadziorni,
a dzięki naszej ułańskiej
fantazji niemożliwe staje się możliwe. W ciężkich czasach ratują nas
ironiczne poczucie humoru i niezachwiana wiara, że ze wszystkimi nawet największymi trudnościami sobie poradzimy. To nasza filozofia: JAKOŚ TO BĘDZIE. Właśnie dzięki niej potrafimy
przenosić góry.
Co to znaczy, że świętujemy jak żaden inny naród w Europie?
Co wyraża najpopularniejsze polskie słowo? Skąd się bierze nasz
przewrotny optymizm? I najważniejsze: czym jest szczęście po
polsku? Zaskakującą odpowiedź na to pytanie autorom książki pomogli odkryć: Aleksander Doba, Wojciech Mann, Jurek
Owsiak, Magda Wójcik i inni.
Autor: Andrzej Mielcarek
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Znamy podatki
od każdej strony
Z Krzysztofem Sulewskim, prowadzącym w Koszalinie wraz ze wspólnikiem Damianem Żelaznym firmę Vertax, rozmawiamy o tym,
że podatki towarzyszą nam na każdym kroku a strach przed nimi ma wielkie oczy.

w

iększość z nas, będąc pracownikami, ma do
czynienia z podatkami raz w roku, w okresie
rozliczenia popularnych PIT-ów. Co innego
przedsiębiorcy…

- Jeżeli się spokojnie zastanowimy, to uświadomimy sobie, że
podatki są codziennością każdego z nas. W końcu codziennie
robimy zakupy w sklepie. Co pewien czas zawieramy różnego rodzaju umowy. Czasami kupujemy samochód lub mieszkanie. I zawsze płacimy związane z tym podatki! Często odbywa się to poza
naszą świadomością, bo podatek płacimy w cenie zakupionej rzeczy lub usługi, a sam podatek wpłacany jest do kasy państwowej
przez sprzedawcę.
Osoby posiadające psa spotykają się z podatkiem od tych
zwierząt. Ci co mają dom, mieszkanie lub grunty płacą podatek
od nieruchomości. Rolnicy płacą podatek rolny. A jeżeli ktoś przywozi samochód osobowy z zagranicy, spotyka się z podatkiem akcyzowym. Rzeczywiście o podatkach najczęściej przypominamy
sobie w okolicach kwietnia - wtedy większość podatników składa
swoje PIT-y do urzędu skarbowego i często czeka na zwrot nadpłaconego w trakcie roku podatku, ale tak naprawdę towarzyszą
nam jak cień.
- Wielu osobom podatki wydają się ogromnie trudną dziedziną i po prostu się ich boją.
- Rozliczenia podatkowe są często proste i nieskomplikowane.
Ale również bywają sytuacje, gdy podatki mogą być zawiłe i wielowymiarowe. Każdy taki przypadek jest inny, ma swoje trudne

strony, wymaga czasami wielu poszukiwań i analiz. Są to różne
wyroki sądowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne. To także interpretacje podatkowe próbujące wyjaśnić dane indywidualne zagadnienie. Ale pamiętajmy, że za każdą sprawą podatkową stoją
ludzie a podejmowane decyzje podatkowe rzutują na ich pieniądze. Spory podatkowe dotyczą czasami 100 złotych, a innym razem 10 milionów złotych. Mając to na uwadze trzeba postępować
rozważnie, gdyż złe zrozumienie sprawy lub błąd rozliczeniowy
może być bardzo kosztowny dla podatnika. A kiedy mamy duży
kłopot i nie umiemy sobie poradzić z nim samodzielnie, warto sięgnąć po pomoc specjalisty.
- Czy Koszalin to duży rynek dla usług podatkowych?
- Być może nie każdy z Państwa to zauważa, ale Koszalin to zdecydowanie duży zbiór podatników, do których można dotrzeć
z właściwą usługą podatkową, taką jakiej potrzebują. Ponieważ
podatki to pojęcie bardzo obszerne, klientami firm takich jak nasza, mogą być „zwykłe” osoby fizyczne, przedsiębiorcy (w samym
Koszalinie funkcjonuje ponad 10.000 firm), czy też wąskie grupy
odbiorców jak na przykład biura rachunkowe.
- Panowie oferują pełny zakres wsparcia i usług podatkowych?
- W naszym przypadku są to głównie szkolenia i instruktaże, porady w rozwiązywaniu problemów fiskalnych, ale również usługi
rachunkowo-księgowe. Tak więc rachunkowość to część naszej
pracy pozwalająca odciążyć obsługiwanych klientów od „papierkowych” czynności i umożliwiająca im skupienie się na prowadzeniu własnego biznesu. Jest to trudna praca, często niedoceniana,
ale niezbędna dla prawidłowości i transparentności rozliczeń po-
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datkowych. Dodatkowo trzeba pamiętać, że rachunkowość podatkowa oprócz samej zamiany dokumentów podatnika na zapisy
księgowe to także kontakt z klientem, optymalizacja podatkowa,
ustalanie dalszych kroków finansowo-podatkowych w perspektywie dalszych decyzji. Inne podejście podatkowe należy zastosować do podmiotu, który planuje inwestycje i uzyskanie kredytu
bankowego (zależy nam na podkreśleniu dochodowości firmy),
a zupełnie odmiennie będziemy reagować przy chęci obniżenia
obciążeń podatkowych (uwypuklenie kosztów).
Zapytania problemowe, z którymi się spotykamy są natomiast
swoistymi zagadkami, które należy rozwiązać, by podatnik mógł
bezpiecznie funkcjonować, bez obaw o ewentualne negatywne
konsekwencje błędów fiskalnych. Dzięki analizie przedstawianych
przypadków proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych sytuacji. Każdy klient to biała karta, którą staramy się
wspólnie wypełnić, tak by na końcu otrzymać jasny i klarowny obraz problemu i jego jednoznaczne rozwiązanie. Możemy się przykładowo spotkać z prywatną sprzedażą nieruchomości i koniecznością dokonania rozliczenia, z potrzebą sporządzenia zeznań
podatkowych z dochodów uzyskanych za granicą, z transakcjami
wewnątrzwspólnotowymi i ich dokumentowaniem i prawidłowym
przeprowadzeniem czy też z postępowaniem kontrolnym i koniecznością konsultacji w tym zakresie.
Największym dla nas wyzwaniem są jednak szkolenia. Istnieje
na rynku zidentyfikowana potrzeba stałego rozwoju, podążania
za pojawiającymi się zmianami, wyprzedzania konkurencji. Inwestycja w wiedzę, w siebie jako przedsiębiorcę lub w pracowników postrzegana jest jako szansa na dalszy rozwój. Podatki są
szczególnie naznaczone permanentną zmianą i wręcz pogonią
podatników by nadążyć za ewolucjami i rewolucjami przepisów
podatkowych.
- Skoro stawiacie na szkolenia, co możecie zaproponować?
- Tematyka szkoleń jest szeroka – od podatku od towarów
i usług, poprzez podatki dochodowe, podatek akcyzowy do procedur podatkowych opisanych w Ordynacji podatkowej. Proponujemy naszym klientom zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte.
Tematy szkoleniowe proponowane w formule otwartej odpowiadają na bieżące potrzeby rynku oraz wynikają z dogłębnej
analizy i doświadczeń biznesowych naszych trenerów. Na takie
szkolenie może zapisać się każdy, kto ma taką wolę.
Formuła szkoleń zamkniętych stosowana jest przez nas w przypadku realizacji pojedynczych szkoleń oraz indywidualnych projektów szkoleniowych, których cele oparte są na analizie aktualnych zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych. Dzięki takim
działaniom rozwiązywanie zaistniałych problemów jest prostsze
zarówno dla pracowników jak i kadry kierowniczej. Działania te
nie kończą się w trakcie samego spotkania szkoleniowego, ale są
też wdrażane w późniejszym okresie. Na zakończenie szkolenia

Damian Żelazny

zamkniętego sporządzany jest raport podsumowujący ukierunkowany na dalsze rozwiązania biznesowe.
- Dlaczego warto wybrać akurat Was?
- Naszą przewagę na konkurencyjnym rynku opieramy na posiadanym przez nas doświadczeniu zawodowym. Przez wiele lat pracowaliśmy w urzędzie skarbowym, co daje nam możliwość spojrzenia na każdą sprawę zarówno oczami podatnika jak i aparatu
fiskalnego. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć problem, rozstrzygnąć wątpliwości i przedstawić właściwe rozwiązanie. Podatki to
często szukanie „złotego środka” w postaci całkowicie legalnego,
zgodnego z prawem działania przy jednoczesnym obniżaniu płaconych kwot. To także takie przedstawienie zagadnienia, by klient
miał pewność, że podatek który wpłaca jest dobrze wyliczony i nie
ma możliwości prawnych na uzyskanie innego rozwiązania.
- Poznanie świata podatków od podszewki na pewno teraz
procentuje?
- W skarbowości przeszliśmy wiele szczebli kariery – od żmudnej pracy z dokumentami i rejestracji, poprzez wprowadzanie do
systemu aż do samego rozliczenia. Prowadziliśmy kontrole podatkowe, realizowaliśmy czynności sprawdzające lub postępowania
podatkowe. Prowadziliśmy wówczas również szkolenia dla podatników, co dawało nam kontakt bezpośredni z klientami. Znamy
więc punkt widzenia „skarbówki”, gdyż byliśmy jej częścią. Obecnie spora grupa klientów nas rozpoznaje i pozytywnie odbiera,
bo zna nas z okresu wcześniejszej współpracy i również dzięki
temu, że byłem obecny w mediach jako przedstawiciel Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Zawsze kładliśmy nacisk na
rozwój osobisty i pozytywną budowę organizacji - stale braliśmy
udział w szkoleniach, nowych projektach, zmianach organizacyjnych. Powyższe dało nam możliwość awansu na stanowisko kierownika odpowiadającego za obsługę bezpośrednią klientów
urzędu i na stanowisko Naczelnika urzędu skarbowego koordynującego pracę całej jednostki.
- Obecnie sami jesteście przedsiębiorcami.
- Prowadzenie biznesu nie jest nam obce. Rzeczywiście obecnie
funkcjonujemy jako przedsiębiorcy, ale przed karierą w skarbowości także prowadziliśmy działalność gospodarczą. Pozwala to
na łatwe zrozumienie problemów z, którymi stykają się przedsiębiorcy jako podatnicy – płatnicy różnych podatków.
Oprócz doświadczenia zawodowego posiadamy też wiedzę
zdobytą w szerokim zakresie - możemy pochwalić się kilkoma
dyplomami ukończonych studiów w zakresie zarządzania i marketingu, ekonomii, prawa podatkowego, czy też informatyki i mechaniki. Nasza interdyscyplinarność ułatwia nam kontakt z klientem i szybkie zrozumienie istoty rzeczy, co prowadzi do satysfakcji
naszych klientów.
KONTAKT: biuro@vertax.pl
Autor: Adam Różański / Foto: Marcin Betliński

Krzysztof Sulewski
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Gawex Media, TROTON i NFM
Production z tytułem
Pracodawca Roku 2017
Rozstrzygnięty został Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2017. Uroczyste ogłoszenie jego wyników nastąpiło podczas gali w ramach
tegorocznej Herbatki Izbowej Północnej Izby Gospodarczej, w sobotę 9 września br., w ogrodach Bursztynowego Pałacu w Strzekęcinie.

w

kategorii Mikro i Mały Przedsiębiorca zwycięzcą konkursu z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2017 została firma Gawex Media sp. z o.o.
Gawex Media to firma ze Szczecinka z ponad
dwudziestoletnią tradycją. Lider rozwiązań telekomunikacyjnych w regionie, oferujący dostęp do rozwiązań
opartych na technologii światłowodowej.
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli:
• All Good sp. z o.o. – firma z Kołobrzegu, prowadząca sklep internetowy Coffe Desk.pl ze sprzedażą kawy z całego świata oznaczone znakiem fair-trade oraz direct trade. Posiada również dwie
kawiarnie w Kołobrzegu oraz w Warszawie.
• CDS Mioduszewski – Integra to firma z Koszalina z 25-letnim
doświadczeniem. Jest producentem oprogramowania dla rynku
motoryzacyjnego. Dotychczas w Polsce i za granicą wdrożono ponad 100 000 licencji marki Integra.

W kategorii drugiej - Przedsiębiorstwo Średniej Wielkości
zwycięzcą została firma TROTON sp. z o.o. z Ząbrowa pod Kołobrzegiem. Firma ma ponad 40-letnie doświadczenie w branży
lakierniczej. Produkuje szeroką gamę wyrobów przeznaczonych
do napraw pojazdów jeżdżących i pływających. Sprzedaje na 60
rynkach zagranicznych, eksportuje w dalekie zakątki Azji, a nawet
Afryki. TROTON finansuje pracownikom studia oraz kursy językowe, stosuje premie motywacyjne, wypoczynkowe, organizuje spotkania i wyjazdy integracyjne, a także udziela pożyczek i bezzwrotnej pomocy pieniężnej osobom w trudnych sytuacjach życiowych.
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli:
• Meden-Inmed sp. z o.o. – znana firma z Koszalina, producent
i dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego na rynku międzynarodowym. Dla pracowników ma specjalny program, który oferuje
przejrzystą ścieżkę kariery, zatrudnia również pracowników niepełnosprawnych i dba również o warunki do rozwój pasji swoich
pracowników.
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• SCHWARTE – MILFOR sp. z o.o. z Koszalina oferuje urządzenia
do udoju mleka oraz specjalistyczne pojazdy do jego transportu,
a także sprzęt do utylizacji odpadów, naczepy i przyczepy wraz
z ich serwisem na terenie Europy Wschodniej. Dla pracowników
ma specjalistyczne szkolenia, finansuje studia podyplomowe oraz
posiada bogatą ofertę świadczeń pozapłacowych.
W kategorii trzeciej, czyli Przedsiębiorstwo Duże, zwycięzcą
z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2017 została firma NFM Production Sp. z o.o. z Lęborka. Jest to producent wyposażenia indywidualnego dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb porządku publicznego. Produkuje specjalistyczną odzież taktyczną oraz osłony
balistyczne, wykorzystywane m.in. w kamizelkach kuloodpornych.
Z produktów NFM na co dzień korzystają elitarne jednostki wojskowe i porządkowe. Niemal 97 proc. produkcji trafia na eksport,
w tym gros na rynek norweski. Firma zatrudnia 390 osób. Współpracując z Urzędem Pracy stworzyła ścieżkę kariery zawodowej.
Firma podjęła starania o stworzenie klasy zawodowej o profilu
Krawcowa/Krawiec.
Wyróżnienia:
• Homanit Polska sp. z o.o. s.k. (Karlino) prowadzi działalność
w branży przetwórstwa drewna. Producent płyt pilśniowych. Firma
realizuje projekty pozwalające na budowanie przyjaznego środowiska pracy, awanse wewnętrzne oraz inicjatywy budujące relacje
z pracownikami i ich rodzinami m.in. współfinansowanie budowy
osiedla w Karlinie oraz Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie.
• MPS International sp. z o.o. (Koszalin) Od 1991r. firma rozwija się, realizując usługi w zakresie produkcji kosmetyków, butelek oraz środków czystości. Pracownicy aktywnie uczestniczą
w grupach projektowych, zwiększając swój wpływ na decyzje
i zarządzanie w firmie. Biorą udział w licznych szkoleniach. MPS
prowadzi własną Akademię Managerów oraz Program MPS Cafe.
Prowadzi unikalną Galerię twórczości pracowników i lokalnych artystów profesjonalnych oraz amatorów.
W kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2017 nagrodzona została (po raz drugi) firma
TROTON. Kładzie ona ogromny nacisk na produkcję z surowców
w jak najmniejszym stopniu szkodliwym dla środowiska, ograniczając emisję gazów oraz powstawanie odpadów. TROTON udziela
systematycznie wparcia świetlicom wiejskim, organizuje wiele imprez dla społeczności lokalnej. Współpracuje również m.in. z hospicjum w Kołobrzegu, Klubem Rotary oraz Fundacją Zdążyć z Pomocą.
Wyróżnienia zdobyli:
• - tworzy produkty ekologiczne ze względu na użyty w nich materiał, jak np. naturalne drewno, kleje emitujące minimalne ilości
formaldehydów oraz ekologicznie zoptymalizowaną technologię
produkcji. Produkt końcowy może być utylizowany termicznie lub
kompostowany.
• MPS International – w produkcji opakowań firma stosuje
technologię wielowarstwową, pozwalającą skutecznie zmniejszać
powstawanie odpadów, produkuje proekologiczne butelki oraz
ekologiczne kosmetyki. Co roku uczestniczy w akcji „Szlachetna
Paczka” oraz sponsoruje Fundację Piękniejsze Życie, wspierając
pacjentki onkologiczne. MPS współpracuje również z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koszalinie.
W kategorii piątej - Nauka dla Biznesu - zwycięzcą został Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Wyróżnienie
zdobył Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza
Tańskiego w Słupsku.
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Krzysztof Głowacki
Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing), a także Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Uniwersytet SWPS), ukończył studia podyplomowe z zakresu Psychologii Społecznej oraz Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich. Dyplomowany doradca zawodowy, praktyk doradztwa personalnego. Założyciel Biura Karier Politechniki Koszalińskiej i twórca największej
imprezy targowej rynku pracy w regionie pn. Środkowopomorskie Targi Pracy. Twórca sukcesów klubu studenckiego Kreślarnia. Event
i project manager. Właściciel firmy Agencja Kreatywno- Marketingowa 123Concept organizującej wiele imprez targowych, koncertów,
wydarzeń w regionie. Wiceprezes Fundacji Rzecz Jasna. Prywatnie - mąż i ojciec Maxa i Mai.

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… księdzem. Dopiero będąc w Niższym
Seminarium Duchownym (odmiana katolickiego liceum) zrozumiałem, czym
mnie ten „zawód” uwiódł. Dla mnie
jako dziecka ksiądz był jak kierownik sceny na spektaklu: setki
ludzi wpatruje się w jego gesty
i powtarza za nim tajemnicze słowa. Być w centrum uwagi i mieć
„wpływ” na zachowanie ludzi,
to działało na moją wyobraźnię.
Wtedy oczywiście było to bardzo płytkie pojmowanie posługi
kapłańskiej, ale w miarę dojrzewania pojąłem, o co chodzi w kapłaństwie, no i że raczej mam powołanie
w innym kierunku.
W szkole...
… byłem zawsze najniższy i żeby mnie
ktoś zauważył, musiałem być najgłośniejszy, toteż wszędzie mnie było pełno.
Moja pierwsza praca...
… taka regularna to komis samochodowy w Poznaniu; praca
w weekendy w pierwszej klasie szkoły licealnej. Czyściliśmy z kolegą zakurzone samochody, żeby się lepiej sprzedawały. Zarobek
bardzo dobry, a wyczyszczone przez nas auta sprzedawały się ponoć faktycznie dużo lepiej!
Pierwsze zarobione pieniądze...
… pochodziły ze zbioru truskawek w szkole podstawowej, no
i tzw. przymusowe wykopki. Młodzi tego nie pamiętają, ale PGR-y
miały w „poprzedniej epoce” dzięki uczniom ostatnich klas szkół
podstawowych półdarmową pomoc przy zbiorach ziemniaków.
W każdym razie wspominam to z perspektywy czasu z sentymentem. Kawa zbożowa z mlekiem po 40 koszach uzbieranych bulw
to niezapomniany smak z dzieciństwa i gorzko-słodki smak pierwszych ciężko zarobionych złotówek.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba być zawodowcem, czyli starać się robić różne rzeczy
najlepiej jak to możliwe. A ponadto lubić to, co się robi. Jeśli nie
masz pasji do swojej roboty, to przestań się męczyć i rób to co
lubisz, a sukces sam przyjdzie. Czyli słowa Laski z filmu „Chłopaki
nie płaczą” nadal aktualne.
Dobry szef...
… wymagający, ale sprawiedliwy i przede wszystkim taki, który
potrafi zmotywować do działania, pokazać cel, przekazać pasję,
być przewodnikiem zespołu, dawać pole do samodzielnego dzia-

łania, rozwoju i trzymać się ustalonych reguł.
U współpracowników cenię...
… otwartość, kreatywność, chęć rozwoju, nauki. Wiarę, że wszystko jest
możliwe. Ogólnie lubię optymistów.
Nie zatrudniłbym…
… pesymisty. I kogoś kto nie
lubiłby swojego zawodu czy powierzonych obowiązków.
Prywatnie jestem...
… domatorem szukającym
„świętego spokoju”.
Dzień zaczynam...
… niestety od włączenia telefonu i przeglądania Facebooka.
Wstyd mi :) Chociaż nie, od pewnego czasu wcześniej potrafią zbudzi
mnie córka lub syn i wtedy wyprawiamy różne szaleństwa… Dopiero po nich
sięgam po telefon.
Rodzina...
… jest największym dobrem i z tego powodu cały
czas poszukuję swojego „life - work balance”
Zawsze znajdę czas...
… na wino w dobrym towarzystwie, książkę, obcowanie ze sztuką lub kulturalnymi wydarzeniami.
Moim marzeniem jest...
… zamieszkać w jakimś ciepłym kraju, gdzie nie ma pająków
i dużych stawonogów (jeszcze nie do końca wyleczyłem się
z arachnofobii)… Niestety, chyba nie ma takiego miejsca? Prowadzić życie trochę jak Hemingway, kupić łódź, zwiedzać wyspy karaibskie, zamieszkać w Hawanie, być obywatelem Świata. Jeszcze
tego nie skonsultowałem z rodziną :)
Kiedy nie pracuję...
… odpoczywam, zwiedzam, gotuję, zajmuję się domem i dziećmi, chociaż żona pewnie będzie zdziwiona, jak to przeczyta .
Moje hobby to...
… moja praca, ale w pozytywnym znaczeniu. Po prostu bardzo
lubię to, co robię i staram się zawsze robić to, co lubię, więc traktuję każde nowe wyzwanie jak hobby. Można powiedzieć, że kolekcjonuję dobre imprezy jak inni znaczki czy monety.
Sport jest dla mnie...
… rozrywką, którą najchętniej oglądam w telewizji.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… może coś z imprezy, do której mam spory sentyment, czyli
FuckUp Nights. „Każdy człowiek uczy się na błędach, mądry na
cudzych”.

Kroniki
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Koszalińscy rotarianie
podsumowali rok
Kadencja szefa klubu rotariańskiego trwa
rok, ale członkiem zarządu jest on przez
trzy lata: najpierw jako prezydent elekt,
potem jako prezydent, a później – past
prezydent. Tę ostatnią funkcję pełni obecnie w Rotary Club Koszalin dr Marcin Bogurski, który niedawno przekazał władzę
i jej zewnętrzne atrybuty (dzwonek i złoty
łańcuch) następcy, również lekarzowi – dr
Marcinowi Chęcińskiemu. Objęcie kierownictwa klubu przez nową osobę ma zawsze
uroczystą formę. Nie inaczej było i tym razem. Uroczystość jest również zawsze sposobnością do podsumowania minionego
roku, ale i nakreślenia zadań na rok bieżący.
Niedawne uroczyste spotkanie w hotelu
Gromada było również okazją do pożegnania Yu-Lina, osiemnastolatka z Tajwanu,
który w ramach wymiany młodzież rotariańskiej spędził prawie rok w Koszalinie
w rodzinie państwa Małgorzaty i Piotra
Telegów. Szerzej o ruchu rotariańskim, koszalińskich rotarianach i ich pracy społecznej szerzej napiszemy w kolejnym wydaniu
naszego magazynu.
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Świat Grety
Grabowskiej
w Galerii MPS
Kiedy w holu biurowca koszalińskiej firmy
MPS International uruchomiona została
galeria sztuki, sceptycy powątpiewali, czy
pomysłodawcom starczy konsekwencji, by
zapraszać do niej kolejnych artystów. Okazuje się – niesłusznie. Dowodem na to jest
letnia wystawa prac Grety Grabowskiej,
z wykształcenia architekta wnętrz, a z zamiłowania malarki. Jej prace wykonywane
charakterystyczną techniką z użyciem kawałków papieru, które mają własną historię
(strzępki stron gazetowych, skrawki papieru pakowego, arkuszy bloku rysunkowego
itp.), tworzą spójną całość. Można powiedzieć, że służą artystce do tworzenia oryginalnego, własnego świata. Ma on licznych
wielbicieli, spośród których wielu wybrało
się na wernisaż wystawy.

Kroniki
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Moda
nad morzem
W ramach powakacyjnych remanentów
wspominamy bardzo sympatyczne wydarzenie. W letnim ogrodzie mieleńskiej
restauracji Dune odbył się bowiem nietypowy pokaz mody: męskie koszule prezentowały modelki a nie modele. Wszystko za sprawą Agencji Kreatywnej MOTIV
oraz młodej ale bardzo dynamicznej marki
mody męskiej Di Selentino.
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Lista dystrybucji

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon, ul. Bp. Cz. Domina 9/4
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz.
Domina 5 (Pasaż Millenium)
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
Darłowo

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Cliniq- Klinika Pięknej Skóry,
ul. Spółdzielcza 7, Koszalin
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
MS Dental Stomatologia Michał Snoch,
ul. Zientarskiego 2/1, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł
Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości, ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl, ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2

HOTELE

KANCELARIE

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*, ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem
ul. Chrobrego 26A, Mielno
Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1

BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”,
ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota,
ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody Brand Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

SKLEPY
Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus, ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Ankam ul. Piłsudskiego 5, Koszalin

SALONY SAMOCHODOWE
Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Jankowscy S. J,
ul. Diamentowa 2, Koszalin
BIURA PODRÓŻY
AGA HOLIDAY Biuro Podróży
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A

TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(CH Atrium)
INNE
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Development S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
Koszalińska Izba Przemysłowo
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
MC2 Strefa Kreatywności, Koszalin,
Szczecińska 25a, IV piętro
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

